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تحديد االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية  :لي وتهدف الدراسة الحالية إلى ما ي   
المعارف والمعلومات النظرية المتصلة :  التالية ت العصر ومستجداته ، في المجاالتفي ضوء متغيرا

بالجانب المهني ، تخطيط دروس اللغة العربية ، طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس الفعال للغة 
، استخدام السبورة المدرسية أثناء تدريس اللغة العربية ، تقويم تحصيل التلميذات في دروس اللغة العربية 

، والكشف عن الفروق الدالة إحصائياً في العربية ، التعامل مع التلميذات أثناء تدريس اللغة العربية 
الخبرة ، : (ى متغيرات الدراسة االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية التي تعزى إل

معلمة ) ٧٠(والتي طبقت على ، ستبانة أداة لجمع معلوماتها واستخدمت الدراسة اإل، ) والمرحلة التعليمية
معلمة لغة عربية في المرحلة الثانوية ، وأسفرت ) ٦٠(لغة عربية في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة و

 في ضوء مستجدات  ؛ريبية مهنية الزمة لمعلمة اللغة العربيةحديد ستاً وأربعين حاجة تدتالدراسة عن 
 عن وجود فروق ذات داللة وكشفت الدراسة ، السابقةاندرجت تحت المجاالت ، العصر ومتغيراته 

إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى 
؛ لصالح معلمات المرحلة  في كل من مجاالت الدراسة األول ، والثالث ، والرابعإلى المرحلة التعليمية 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد ، الثانوية 
 درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى إلى المرحلة التعليمية في كل من مجاالت الدراسة الثاني ،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية والخامس ، والسادس  ، و
في تحديد درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى إلى الخبرة في جميع مجاالت الدراسة ؛ لصالح 

في توظيف وتفعيل الستفادة من نتائج الدراسة الحالية اوأوصت الدراسة ب   .المعلمات متوسطات الخبرة 
االحتياجات التدريبية المهنية التي توصلت إليها في تصميم برامج للتدريب أثناء الخدمة ، تساهم في رفع 

 إعادة النظر في و ،ما يتناسب مع المستجدات التربوية مستوى معلمات اللغة العربية وتطوير أدائهن ؛ ب
 إخضاعها لعمليات تقويم وتطوير مستمرة ؛ في برامج إعداد وتكوين معلمة اللغة العربية ؛ من خالل

  . وتفي بمتطلباته ،ضوء المستجدات ؛ لتلبي حاجات العصر
  
  
  
  
  
  

Abstract 



 

٢

"The training professional needs for the Arabic women teachers in 
the intermediate and secondary school stages according to the 
modern changes in the Kingdom of Saudi Arabia." 
The recent research aims to identify the teacher's professional needs related to the 
modern and new changes in the previous mentioned fields. In addition, the 
research aims to clarify the differences of among the Arabic language teachers in 
the variables of (experience and the school stages). The study uses the 
questionnaire tool to collect the data from 70 Arabic teachers in the intermediate 
stage in Makkah city, and (60) Arabic teachers in the secondary schools in Makkah 
city. The research presents some findings identifies about 46 training professional 
needs of the Arabic language teachers in the modern and new changes. The 
research shows that there is statistical differences among the Arabic language 
teachers in the first, third and fourth fields of the changes in the benefit of the 
Arabic language teachers in the secondary schools and there is no statistical 
significance related to the importance of the training needs related to the school 
stages in the second, fifth, and sixth fields. In addition, there is no statistical 
significance between the two groups in all the fields of the study related to the 
experience time of the Arabic language teachers. There is statistical significance in 
the benefit of the moderated experienced Arabic language teachers in the 
importance of the training professional needs. The research suggests that the recent 
research is very benefit in the field of the identifying and activate the professional 
training needs in designing the in – service training programs to develop the 
performance of the teachers according to the educational changes. In addition, it is 
recommended to develop the recent training programs related to the Arabic 
Language Teachers and develops those programs to meet the recent and modern 
educational changes in the modern time. 

  

  

  

  

  

  :الدراسةتحديد مشكلة 

  :تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية 
  ما معايير الجودة الشاملة التي يجب توفرها في أهداف المقررات التربوية في كلية التربية ؟ .١
ما مدى توفر معايير الجودة الشاملة في أهداف المقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة                .٢

  أم القرى ؟



 

٣

ـ                ما .٣ ة التربيـة           معايير الجودة الشاملة التي يجب توفرها في مفردات المقـررات التربويـة فـي كلي
  ؟)الجوانب النظرية(

لطالبات كليـة   )الجوانب النظرية (ملة في مفردات المقررات التربوية    ما مدى توفر معايير الجودة الشا      .٤
  اللغة العربية بجامعة أم القرى ؟

الجوانـب التطبيقيـة    (مفردات المقـررات التربويـة     التي يجب توفرها في      ما معايير الجودة الشاملة    .٥
 لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ؟)والوظيفية

الجوانـب التطبيقيـة   (ملة فـي مفـردات المقـررات التربويـة    ما مدى توفر معايير الجـودة الـشا        .٦
   ؟لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى)والوظيفية

  توزيع المقررات التربوية في كلية التربية ؟و  تنظيممعايير الجودة الشاملة التي يجب توفرها فيما  .٧
توزيع المقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العربية       تنظيم و ما مدى توفر معايير الجودة الشاملة في         .٨

 بجامعة أم القرى على سنة الدراسة في برنامج اإلعداد التربوي؟

لمقـررات التربويـة    عام الذي تقترحه الدراسة الحالية لتبني نظام الجودة الشاملة فـي ا           ما التصور ال   .٩
 تحديدها ؟لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في كل مجال من المجاالت التي سبق 

   : فروض الدراسة

لمتخصصات المتخصصين وا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة عينة الدراسة           .١
على أهمية معايير الجـودة الـشاملة       )في األقسام التربوية والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية        

 .للمقرات التربوية تعزى إلى المهنة

المتخصصين والمتخصصات  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة عينة الدراسة           .٢
على أهمية معايير الجـودة الـشاملة       )لمشرفات على تعليم اللغة العربية    في األقسام التربوية والمشرفين وا    
  .للمقرات التربوية تعزى إلى الجنس

  : أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي 
أهـداف  :  تحديد مجاالت تقويم المقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القـرى فـي                 •

ة ، و مفردات المقررات التربوية ، وتنظيم المقررات التربوية ، وتوزيـع المقـرات               المقررات التربوي 
  .التربوية على سنة اإلعداد التربوي بكلية التربية جامعة أم القرى 

 تحديد معايير الجودة الشاملة الالزمة للمقررات التربوية التي تقدمها كليات التربية للطالبات فـي كـل                 •
 .بقةمجال من المجاالت السا

 تحليل محتوي المقررات التربوية التي تقدمها كليات التربية للطالب والطالبات في ضوء معايير الجودة               •
 .الشاملة التي سبق تحديدها 



 

٤

 تحديد درجة توفر معايير الجودة الشاملة في المقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العربية بجامعـة أم                 •
 .القرى 

المتخصصين والمتخصصات  (ئياً بين متوسطات استجابات فئتي عينة الدراسة      تحديد الفروق الدالة إحصا    •
على أهمية معايير الجودة الـشاملة  ) في األقسام التربوية والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية 

 .للمقررات التربوية والتي تعزى إلى المهنة 

المتخصصين والمتخصصات  (ئتي عينة الدراسة   تحديد الفروق الدالة إحصائياً بين متوسطات استجابات ف        •
على أهمية معايير الجودة الـشاملة      )في األقسام التربوية والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية        

 .للمقررات التربوية والتي تعزى إلى الجنس 

بية بجامعـة أم     للمقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العر      وضع تصور عام لتبني نظام الجودة الشاملة        •
 .القرى في كل مجال من المجاالت التي سبق تحديدها

  :أهمية الدراسة

  :قد تفيد الدراسة الحالية فيما يلي
االستجابة للتحدي الكبير الذي يواجه التربية والتعليم؛ إذ بات على التعليم بما فيه مؤسسات إعداد                .١

ة والمتغيرات المذهلة فـي شـتى       المعلمة أن يؤدي مسؤوليات جديدة في ظل التطورات المعاصر        
 .مجاالت الحياة

 تطوير مخرجات كليات التربية التي تضطلع بإعداد معلمي ومعلمات المستقبل  .٢

الخلوص بقائمة من معايير الجودة الشاملة الالزمة للمقررات التربوية التي تقدمها كليات التربيـة               .٣
 .لطالب وطالبات كلية اللغة العربية

الدراسة الحالية في تطوير المقررات التربوية لطالبات كليـة اللغـة العربيـة             االستفادة من نتائج     .٤
 .بجامعة أم القرى بما يحقق فاعلية برنامج اإلعداد وجودته

استخدام نتائج الدراسة الحالية في إجراء دراسات أخرى تقويمية مقارنة للمقررات التربوية التـي               .٥
  .كة العربية السعوديةتقدمها مؤسسات إعداد المعلم األخرى في الممل

  :حدود الدراسة

  :تقتصر الدراسة الحالية على ما يلي
استخدام مدخل الجودة الشاملة في تقويم المقررات التربوية في برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كليـة                 •

 .اللغة العربية

ـ (تحديد معايير الجودة الشاملة للمقررات التربوية مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة                • صين المتخص
  ).والمتخصصات في األقسام التربوية والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية



 

٥

تقويم المقررات التربوية دون غيرها من مكونات برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كلية اللغة العربيـة                 •
  .في ضوء معايير الجودة الشاملة

 لطالبات كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى فـي          تقويم المقررات التربوية في برنامج اإلعداد التربوي        •
  .ضوء معايير الجودة الشاملة

  .هـ ١٤٢٨ -١٤٢٧ اتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عام  •
  

  :منهج الدراسة 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ؛ الذي هو أقرب إلى طبيعة البحث الحـالي؛ إذ إن غايتـه                    
بأنـه يعتمـد علـى      ) ٢٣٥ص هـ ، ١٤٠٩(عي لمضمون ظاهرة ما ، ووصفه العساف      الوصف الموضو 

التكميم ؛ أي الحصر العددي لوحدة التحليل المختارة ، ويطبق لوصف ظاهرة مدروسة وصفاً كميـاً ، أو                  
وألن الدراسة الحالية تسعى إلى تحليل      . لمقارنتها بظاهرة أخرى ن أو تقويمها وإصدار حكم معين حولها           

 بجامعة أم لطالبات كلية اللغة العربيةالمقررات التربوية التي تقدمها األقسام التربوية بكلية التربية ووصف 
القرى ؛ في ضوء معايير الجودة الشاملة فقد استخدمت منهج تحليل المحتوى لوصـف تلـك المقـررات                 

فـي  ؛  المقررات التربويـة    التربوية ، ومقارنتها بمعايير الجودة الشاملة ، ثم الحكم على مدى جودة تلك              
النظرية والتطبيقية والوظيفة   في الجوانب   ومفرداتها  ،  ضوء مدى توافر معايير الجودة الشاملة في أهدافها         

  .، وتنظيم وتوزيع تلك المقررات التربوية 
  :مجتمع الدراسة وعينتها 

 ؛ بجامعة أم القـرى         يستخدم البحث الحالي عينة من المتخصصين والمتخصصات في األقسام التربوية         
قدرها عشرون متخصصاً ومتخصصة ، وعينة من المشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربيـة فـي                
مدينة مكة المكرمة ؛ قدرها خمسة وعشرون مشرفاً ومشرفة ؛ فبلغ إجمالي العينـة المـستهدفة بتحديـد                  

، وعـدد   ) ١٩( ؛ عدد اإلنـاث مـنهم      معايير الجودة الشاملة في المقررات التربوية خمساً وأربعين فرداً        
وبالتالي يكون مجتمع البحث في جزئه األول مجموع المتخصصين والمتخصـصات فـي             ) . ٢٦(الذكور

األقسام التربوية في مجال التعليم العالي ، ومجموع المشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربيـة فـي                 
  .المملكة العربية السعودية 

يعتبر المجتمع الكلي في تحليل المحتوى مجموع المصادر التي تضم          لدراسة الحالية      أما الجزء الثاني ل   
والوضع األمثل في بحوث تحليل المحتوى تطبيق أداتها علـى جميـع مفـردات             المحتوى المراد دراسته    

المجتمع األصلي الذي تتعلق به هذه الدراسة ، وألن مجتمع البحث الحالي في أحد أجزائه محـدود فـي                   
 بجامعة أم القرى  لطالبات كلية اللغة العربية     التي تقدمها األقسام التربوية بكلية التربية       ررات التربوية   المق

ويبلغ عددها سبعة عشر مقرراً تربوياً ؛ منها أربعة مقررات يقدمها قسم التربية اإلسـالمية وأصـولها ،                  



 

٦

رة التربوية والتخطيط وستة مقررات وخمسة مقررات يقدمها قسم علم النفس ، ومقرران يقدمهما قسم اإلدا       
 يقدمها قسم المناهج وطرق التدريس ، فإن التحليل في هذا البحث يشمل المجتمع الكلي ، إذ يستهدف جميع           

 ، بجامعة أم القرىلطالبات كلية اللغة العربية التي تقدمها األقسام التربوية بكلية التربية المقررات التربوية 
ياً ؛ للحكم على مدى اشتمالها على معايير الجودة الشاملة التي توصـلت إليهـا               مقرراً تربو ) ١٧(وعددها

  . الدراسة الحالية 
  :)االستمارة(أداة التحليل 

االستمارة التي يصممها الباحث لجمـع البيانـات        : أداة التحليل بأنها    )١١٢م ، ص  ١٩٨٧(  عرف طعيمة 
واها ، وتفيد في استيفاء عناصـر التحليـل ن   ورصد معدالت تكرار الظواهر في الظاهرة التي يحلل محت    

واتباع نظام واحد في إجرائه ، وتحقق موضوعية كبيرة ، ومعامل ثبات جيد ، وتـساعد الباحـث علـى      
أداة (وقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لبناء استمارة التحليـل        . التحليل السريع ؛ فيختصر الوقت والجهد       

  ):الدراسة
السابقة والبحوث الميدانية التي استهدفت برامج اإلعداد التربـوي ، ومراجعـة            الرجوع إلى الدراسات    .١

نتائجها وتوصياتها ؛ لتحديد مشكالت برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كلية اللغة العربية فـي جامعـة أم          
 .القرى 

 مجال تكوين االطالع على أدبيات البحث في مجال الجودة الشاملة في التعليم الجامعي بشكل عام ، وفي.٢
المعلم بشكل خاص ؛ بهدف صياغة مجموعة من معايير الجودة الشاملة التي يجب أن تحققها المقـررات                 

أهداف المقررات التربوية ،    : التربوية في برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كلية اللغة العربية ؛ من حيث             
لمقررات التربوية في الجوانب التطبيقيـة      ومفردات المقررات التربوية في الجوانب النظرية ، ومفردات ا        

والوظيفية ، وتنظيم وتوزيع تلك المقررات التربوية ومفرداتها ؛ حيث صنفت الباحثة مجـاالت اسـتمارة        
 .التحليل إلى المحاور األربعة السابقة 

للحصول على صدق وثبات استمارة التحليل قامت الباحثة بعرض قائمة المعايير التي توصـلت إليهـا                .٣
لى مجموعة من المحكمين المتخصصين والمتخصصات في األقسام التربوية بشكل عام وفي مجال تعليم              ع

اللغة العربية بشكل خاص ؛ للتأكد من وضوح العبارات ، ومناسبة كل عبارة للمحور الذي اندرجت تحته                 
 أخرى ، وبعد    ، وصحة الصياغة اللغوية للعبارات وإضافة أو حذف ما يرون إضافته أو حذفه ن عبارات              

الحذف واإلضافة والتعديل توصلت الباحثة إلى استمارة التخليل في صورتها النهائيـة ، والتـي تتكـون                 
عبارة ، فاستخدمت الباحثة لقياس تبات عبارات االستمارة معامل ألفـا كرونبـاخ ؛ باسـتخدام                ) ٥٥(من

  .)٠,٨٥( ، وقد كان معامل ثبات جيد بلغSpssبرنامج الحزم اإلحصائية 

علـم  ( طبقت الباحثة استمارة التحليل على عينة من المتخصصين والمتخصصات في األقسام التربوية           .٤
، قوامها ) النفس ، والمناهج وطرق التدريس ، والتربية اإلسالمية وأصولها ، واإلدارة التربوية والتخطيط 
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تربويات على تعلـيم    عشرون متخصصاً ومتخصصةً ، ومجموعة من المشرفين التربويين والمشرفات ال         
اللغة العربية بشكل خاص قوامها ثالثون مشرفاً ومشرفةً ؛ للتأكد من أهمية العبـارات التـي تـضمنتها                  
استمارة التخليل ، وباستخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل في التكرارات والنسب المئوية والـوزن النـسبي     

 .السابع أجابت الدراسة عن السؤال األول ، والثالث ، والخامس ، و

قامت الباحثة بتحليل المقررات التربوية في برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كلية اللغة العربية ؛ مـن                .٥
أهداف المقررات التربوية ، ومفردات المقررات التربوية في الجوانـب النظريـة ، ومفـردات               : حيث  

 تلك المقررات التربوية ومفرداتها ؛      المقررات التربوية في الجوانب التطبيقية والوظيفية ، وتنظيم وتوزيع        
 .في ضوء استمارة معايير الجودة الشاملة التي توصلت إليها 

للحصول على صدق التحليل وثباته استخدمت الباحثة التحليل المشترك ؛ حيث قامت الباحثـة بتحليـل               .٦
( ويـة بالتحليـل   المقررات عينة الدراسة ، وفي نفس الوقت قامت باحثات أخريات في مجال العلوم الترب             

محاضرة في علم النفس ونظريات التعلم ، وأستاذ مساعد في التربية اإلسالمية وأصولها ، ومحاضرة في                
 :، بعد أن اتفقن على ضوابط التحليل اآلتية ) اإلدارة والتخطيط

 أهداف المقررات التربوية ، ومفردات المقررات     :(اعتبار كل محور من محاور االستمارة وحدة التحليل        •
التربوية في الجوانب النظرية ، ومفردات المقررات التربوية في الجوانب التطبيقية والوظيفية ، وتنظـيم               

  ) .وتوزيع تلك المقررات التربوية ومفرداتها 
 .اعتبار كل عبارة تحت كل محور من المحاور السابقة فئة التحليل  •

طابق آرائهن تم حساب معامل االتفاق بـين        وللتأكد من دقة تحليل الفاِحصات للمقررات التربوية ومدى ت        
  ) .Cooperالتحليالت ؛ في ضوء معادلة كوبر

  :المعالجة اإلحصائية 

  :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية للتوصل إلى نتائج البحث 

 التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية ؛ لتحديد درجـة أهميـة          : اإلحصاء الوصفي المتمثل في      •
 :عبارات االستمارة في ضوء آراء المحكمين ، وذلك كالتالي 

+ النسبة المئويـة لالسـتجابة المتوسـطة        × ٢+ النسبة المئوية لالستجابة الكبيرة     × ٣= الوزن النسبي   
  .النسبة المئوية لالستجابة الضعيفة ×١

 ٣٠٠(يه مفردة    أقل وزن نسبي حصلت عل     –أعلى وزن نسبي حصلت عليه مفردة       = حساب المدى الكلي    
– ١٥,٦ = ٢٨٤,٤(  

  ٥,٢=  المدى الكلي              =    فرق المدى    
                         ٣  



 

٨

 – ٣٠٠( فرق المدى ؛ أي مابين–أعلى وزن نسبي : وعلى هذا فإن مفردات المرتبة األولى تم حسابها 
.  في هذا المدى تعد قوية وشديدة األهمية ومن ثم فإن جميع المفردات التي تقع أوزانها النسبية ،) ٢٩٤,٨

، ومن ثم فإن جميع المفردات التي تقع أوزانها ) ٢٨٩,٦ – ٢٩٤,٨(ومفردات المرتبة الثانية ما بين
ومن ثم فإن جميع  ) فأقل– ٢٨٩,٦(ومفردات المرتبة الثالثة. النسبية في هذا المدى تعد متوسطة األهمية 

  .بية في هذا المدى تعد ضعيفة األهمية المفردات التي تقع أوزانها النس
  .معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات عبارات االستمارة  •
  :معادلة كوبر للتأكد من صدق التحليل وثباته والتي نصها  •
  

   : الدراسةنتائجملخص : ثالثاً 

  :تتلخص نتائج الدراسة الحالية فيما يلي 
 : المقررات التربوية ؛ في المحاور التالية    تحديد خمسة وخمسين معياراً للجودة الشالة في .١

  معياراً ، )١١(أهداف المقررات التربوية .١
  .معياراً )١٥(الجوانب النظرية في المقررات التربوية .٢
  .معياراً )١٥(الجوانب الوظيفية والتطبيقية في المقررات التربوية .٣
 .معياراً )١٤(تنظيم وتوزيع المقررات التربوية .٤

، وتوسط ) أهداف المقررات التربوية( المعايير التي اندرجت تحت المحور األول   ارتفاع أهمية معظم .٢
أهمية أربعة معايير فقط ؛ من وجهة نظر عينة الدراسة  ، وارتفاع أهمية معظم المعايير التي اندرجت 

، وتوسط أهمية معيار واحد فقط ؛ من ) الجوانب النظرية في المقررات التربوية(تحت  المحور الثاني
الجوانب (وارتفاع أهمية معظم المعايير التي اندرجت تحت المحور الثالث وجهة نظر عينة الدراسة ،

، وتوسط أهمية معيارين فقط ؛ من وجهة نظر عينة ) الوظيفية والتطبيقية في المقررات التربوية
وتوزيع تنظيم (الدراسة ، وارتفاع درجة أهمية معظم المعايير التي اندرجت تحت المحور الرابع

نظر عينة الدراسة ، ماعدا معيار واحد جاءت درجة أهميته منخفضة ؛ من وجهة ) المقررات التربوية
 .من وجهة نظر عينة الدراسة 

افتقار المقررات التربوية التي تقدمها كلية التربية بجامعة أم القرى إلى معايير الجودة الشاملة التي     .٣
أهداف المقررات التربوية ، والجوانب النظرية في (ها األربعة الحالية ؛ في محاورحددتها الدراسة

المقررات التربوية ، والجوانب الوظيفية والتطبيقية في مفردات المقررات التربوية ، وتوزيع وتنظيم 
 ) . المقررات التربوية ومفرداتها

العلوم التربوية ، المتخصصين والمتخصصات في (فئتي العينة   عدم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .٤
 .تعزى إلى المهنة )والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية



 

٩

المتخصصين والمتخصصات في العلوم التربوية ، (فئتي العينة   عدم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .٥
  .تعزى إلى الجنس )والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية

  :توصيات الدراسة: رابعاً 

  :بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج توصي الباحثة بما يلي 
   إعادة صياغة أهداف كلية التربية بجامعة أم القرى بشكل عام ، بحيث تتضح رؤية ورسالة كلية  •

  .التربية من خاللها 
بحيث تتضح رؤية    تحديد وصياغة أهداف إجرائية واضحة قسم من األقسام التربوي بكلية التربية ؛  •

  .ورسالة كل قسم من خالل أهدافه 
التي تقدمها     تحديد وصياغة أهداف إجرائية سلوكية واضحة ومحددة لكل مقرر من المقررات التربوية •

كلية التربية بجامعة أم القرى لطالبات كلية اللغة العربية في سنة اإلعداد التربوي ؛ بحيث تكون تلك 
 األستاذ الجامعي في كلية التربية ، والطالة المستهدفة من برنامج اإلعداد األهداف واضحة لدى كل من

  .التربوي في الكلية 
   إعادة صياغة مفردات المقررات التربوية في دليل كلية التربية ؛ بما يحقق معايير الجودة الشاملة في  •

ال التربية والتعليم ، وتواجه جوانبها النظرية والعملية التطبيقية ؛ لتساير التطورات المتالحقة في مج
التحديات المستقبلية ، وتنظيم تلك المفردات تنظيماً جيداً يحقق تكامل واستمرار وشمول وتتابع الخبرات 

  . وتكاملها واستمرارها واتساعها وشمولها وتتابعها التربوية بما يحقق وحدة المعرفة
ق التوازن بينها وبين الجوانب النظرية في برنامج العملية والتطبيقية ؛ بما يحق    التركيز على الجوانب •

 .اإلعداد التربوي معلمة اللغة العربية 

   تحقيق مزيد من التوازن بين األقسام التربوية في تقديم مقررات اإلعداد التربوي لطالبة كلية اللغة  •
 .العربية 

 ؛ بحيث يراعي التوزيع حاجات    إعادة النظر في توزيع المقررات التربوية على سنة اإلعداد التربوي •
 .الطالبات المهنية 

   : الدراسةمقترحات:خامساً 

   تصميم دليل إرشادي للطالبة في كلية التربية تتضح من خالله مكونات اإلعداد التربوي المهني لطالبة  •
 .كلية اللغة العربية من أهداف ومحتوى وطرائق ووسائل وأنشطة وأساليب تقويم 

 علمية أخرى تستهدف معايير الجودة الشاملة في بقية عناصر ومكونات اإلعداد    إجراء دراسات •
 .التربوي لطالبات كلية اللغة العربية 
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   االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في توظيف وتفعيل التصور العام الذي وضعته الدراسة الحالية  •
دمها كلية التربية بجامعة أم القرى لطالبات كلية لتبني نظام الجودة الشاملة في المقررات التربوية التي تق

  .اللغة العربية في سنة اإلعداد التربوي 
 
 

  

  

  :مقدمة 

   يشهد عالمنا اليوم ثورة معلوماتية وتطوراً تكنولوجياً ضخماً في شتى مجاالت الحياة ؛ مما جعل التربية 
التربية تجاه تلك التحديات المراجعة تواجه تحديات متعددة زادت من مسؤولياتها ، ولعل من مسؤوليات 

  .  الشاملة للعملية التعليمية بكافة جوانبها ومكوناتها 
 الذي يتوقف عليه نجاحها ، فمع ية التعليمية ، والعامل الرئيس العملوتعد المعلمة من أهم مكونات   

باني المدرسية إالَ أن آثارها التسليم بأهمية المناهج والكتب والوسائل التعليمية واألنشطة والتجهيزات والم
  .تبقى محدودة الفائدة في ظل غياب المعلمة الكفء 

والتقدم المعرفي والتكنولوجي الضخم فقد ظهرت حاجات ومتطلبات لتلك المتغيرات المتسارعة    ونظراً 
 إلى جديدة للمتعلمات ، وأصبح منتظراً من المعلمة أن تعدل وتطور من أدوارها ووظائفها ؛ مما أدى

؛ عن طريق برامج التدريب أثناء ظهور حاجة ماسة لالهتمام بنوعية المعلمة والعمل على رفع مستواها 
 الخدمة ، إذ إن برامج إعداد المعلمة قبل الخدمة مهما كانت مخرجاتها جيدة إالَ أنها ليست كافية لمعلمة

يتأثر بالتطورات االجتماعية واالقتصادية فالتعليم شأنه شأن أي نشاط آخر   ،اليوم ؛ للقيام بمهامها بنجاح
،  والعلمية والثقافية ؛ األمر الذي يتطلب من المعلمة أن تطور مفاهيمها المهنية وتجدد أساليبها التدريسية

  .ومن هنا تنشأ الحاجة إلى استمرار النمو المهني للمعلمة طوال مدة أدائها لوظيفتها 
الخدمة تبرز مع تطور مفاهيم التربية ، وظهور المستحدثات التقنية لى تدريب المعلمات أثناء    فالحاجة إ

مختلفة وذلك التسارع المعلوماتي ، وهذا ما أوصت به دراسة ؛ ليتسنى للمعلمة متابعة تلك التطورات ال
من ضرورة إلمام المعلمين في كافة التخصصات بأحدث ما وصل إليه التدريب أثناء )م٢٠٠٣(جامل

  . التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت المعرفة الخدمة ؛ لمواكبة
 إلى   واللغة العربية دون سائر المواد الدراسية األخرى تكتسب بالممارسة ، وتحتاج الكتساب مهاراتها 

نها ذج اللغوي المتاح ؛ لذا فإومعلمة اللغة العربية هي ذلك األنمو ذج اللغوي الجيد الذي يحتذى به ،األنمو
رفع مستوى أدائها المهني ، وتجديد معلوماتها وطرائق وأساليب تدريسها ، رة إلى في حاجة مستم

اجة ماسة لمهارات فهي اليوم في حالحديث في تدريس اللغة العربية ؛ واالستفادة من معطيات العصر 
 جديدة تساعدها على أداء أدوارها على الوجه المطلوب منها ، كما أنها في حاجة إلى معارف تدريس
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تجاهات حديثة في مجال تدريس اللغة العربية تجعلها أبعد نظراً وأكثر فهماً لمتطلبات مهنتها ، ولعل وا
 )١٣٩ص ، م٢٠٠٦(الكوري كده الخدمة ، وهذا ما أذلك لن يكون متاحاً إالَ من خالل برامج تدريبها أثناء

 ليس كافياً لضمان جودة أدائها ، ته معلمة اللغة العربية في مؤسسة إعدادهاباعتباره أن اإلعداد الذي تلق
، تساعدها على البدء في ممارسة التدريس وفاعلية تدريسها ؛ إذ إنه ال يوفر لها سوى بعض األسس التي 

  . بحاجة مستمرة إلى تجديد معارفها ، وتطوير كفاياتها المهنية –مثل غيرها من المعلمات–فإنها تظل 
لمات بشكل عام ومعلمة اللغة العربية بشكل خاص باهتمام كبير    ولقد حظي التدريب أثناء الخدمة للمع

قامة العديد من المؤتمرات العربية إعلى المستويين ؛ العربي والمحلي ، ومن مظاهر هذا االهتمام 
والمحلية ، والتي ركزت على إعداد وتدريب المعلمين والمعلمات أثناء الخدمة ، وكان لمعلمي ومعلمات 

وأجمعت دراسات وبحوث تلك يب وافر من بحوث ودراسات تلك المؤتمرات ، اللغة العربية نص
المؤتمرات على ضرورة تحديث وتطوير برامج تدريب المعلمين والمعلمات أثناء الخدمة ؛ لتلبية حاجات 
ومتطلبات المجتمع من المعلمين والمعلمات ، والقيام باألدوار المطلوبة منهم بما يتناسب مع المستجدات 

مثل على المستوى العربي )٣٩٢، صم 2004(ولقد أشار إلى بعض مظاهر هذا االهتمام متولي. بوية التر
التراكمات  : إعداد المعلم" )م١٩٩٠( المصرية للمناهج وطرق التدريسيةالمؤتمر العلمي الثاني للجمع :

باالشتراك مع وزارة للجمعية المصرية للتنمية والطفولة )م١٩٩٦(والمؤتمر القومي للتطوير،  "لتحدياتوا
والمؤتمر الدولي للتربية الذي أقامته منظمة ،  "إعداد المعلم وتدريبه ورعايته" :التربية والتعليم في القاهرة 

مشروع توصيات الدورة الخامسة واألربعين لمراجعة " )م١٩٩٦(لتربية والثقافة في جنيفاألمم المتحدة ل
نظم إعداد المعلم العربي " ) :م١٩٩٩(مؤتمر العلمي السابع ، ثم ال"ئفهمدور المعلمين والمربين ووظا

نحو إعداد أفضل  ": )م٢٠٠٤( المؤتمر الدولي في مسقط ، ثم"وتدريبه في مطلع األلفية الثالثة في القاهرة
المملكة العربية السعودية فقد عقدت عدة مؤتمرات في أما على المستوى المحلي في  . "لمعلم المستقبل
، والمؤتمر ) هـ١٤١٣( إلعداد معلم التعليم العامالثانيالمؤتمر العلمي : لم وتدريبه منها لمعمجال إعداد ا

واللذان عقدا في رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة  )هـ١٤٢٢(العلمي الثالث إلعداد معلم التعليم العام
كيد على التأ")هـ١٤٢٢(موقد كان من أبرز توصيات المؤتمر العلمي الثالث إلعداد معلم التعليم العا، 

أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة ؛ لرفع ثقافتهم التخصصية والعامة ، وإثراء معلوماتهم العلمية 
 ١٢التوصية( "دريب المعلمين بصورة دورية وجادةوالتربوية ؛ من خالل وجود خطة واضحة المعالم لت

  ) ٣٨ ص،الكتاب األول ،
  أثناء الخدمة ؛ في ظَلإلى تدريٍب معلمات المواد الدراسية األخرى كثر منومعلمة اللغة العربية تحتاج أ  

أهمية اللغة العربية في توطيد عالقة المتعلمة بالقرآن الكريم ، وفي تحصيل المواد الدراسية األخرى ، 
ئه ن آرافضالً عن كونها أداة االتصال االجتماعي بين الناس ، وأداة اإلنسان في التفكير والتعبير ع

 ي ؛ لتقوم بوظيفتها فمهني مستمر اللغة العربية تحتاج إلى تطويرن معلمة وأفكاره ومشاعره ؛ لذا فإ



 

١٢

هات المناهج يتفرضه توج وما ، متغيرات العصر ومستجداتهفي ضوء تدريس اللغة العربية خير قيام 
يق عمل متخصص في والتي عكف على تأليفها ومراجعتها فرالمطورة في المملكة العربية السعودية ، 

المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم العام ، وتعد الباحثة عضواً في فريق ذلك العمل ؛ حيث أسند إليها 
ربية مدخالً  المطورة ، والتي اتخذت االتجاه التكاملي في تدريس اللغة العلكتبعض تلك المناهج مراجعة 

روع اللغة العربية كوحدة متكاملة ؛ من خالل نصوص في بناء مناهج اللغة العربية ؛ حيث تتم معالجة ف
 للتلميذة ، وآخر للنشاط ، اًقرائية ، متبعة تنظيم الوحدات الدراسية في تأليف المقررات ، وتتضمن كتاب

في تشير أدلة المعلمات إلى ضرورة امتالك معلمة اللغة العربية لكفايات ومهارات و للمعلمة ، اًوثالث
وتطورات العصر ، لم تتدرب عليها في مؤسسة إعدادها قبل الخدمة ، جدات التربية  فرضتها مستالتدريس

طيع أن تؤدي أدوارها لخدمة لمعلمة اللغة العربية ، لتست؛ مما يستلزم إعداد وتخطيط برامج تدريبية أثناء ا
  .المطورة على الوجه المطلوب ومهامها الجديدة في تدريس المناهج 

  :تحديد مشكلة الدراسة 

نظراً ألهمية برامج تدريب معلمات اللغة العربية المهنية أثناء الخدمة وأهمية بنائها واعتمادها على    
 فقد تحددت مشكلة في المملكة العربية السعوديةمتغيرات العصر ومستجداته  في ضوء حاجاتهن التدريبية

ة المهنية الالزمة لمعلمات اللغة العربية ما االحتياجات التدريبي : لحالية في السؤال الرئيس التاليالدراسة ا
  متغيرات العصر ومستجداته ؟في ضوء ؛ 

  :ويتفرع عنه األسئلة التالية 
 في مجال المعارف والمعلومات؛ مة اللغة العربية االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعل ما  .١

 النظرية المتصلة بالجانب المهني ؟ 

ي مجال تخطيط دروس اللغة العربية ف؛  ية الالزمة لمعلمة اللغة العربيةالمهناالحتياجات التدريبية  ما  .٢
 ؟

 طرق وأساليبفي مجال ؛ االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية  ما  .٣
 ؟لفعال للغة العربية  التدريس اواستراتيجيات

 استخدام السبورة المدرسيةفي مجال ؛  العربية االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة ما  .٤
 ؟ أثناء تدريس اللغة العربية

تحصيل التلميذات في في مجال تقويم ؛ االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية  ما  .٥
 اللغة العربية ؟ دروس 

في مجال التعامل مع التلميذات أثناء  ؛االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية  ما  .٦
 تدريس اللغة العربية ؟

 :فروض الدراسة 



 

١٣

 اللغة العربية في تحديد احتياجاتهن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلماتال .١
  .المرحلة التعليمية  تعزى إلى؛المهنية لتدريبية ا

 اللغة العربية في تحديد احتياجاتهن رجات معلماتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دال .٢
   .الخبرة تعزى إلى؛  التدريبية المهنية
  :أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي 
زمة لمعلمة اللغة العربية في ضوء متغيرات العصر ومستجداته تحديد االحتياجات التدريبية المهنية الال  �
  :في المجاالت التالية ، 

 .المهني النظرية المتصلة بالجانب معارف والمعلوماتال .١

 .خطيط دروس اللغة العربية ت .٢

 . التدريس الفعال للغة العربية  واستراتيجياتطرق وأساليب .٣

  .ثناء تدريس اللغة العربيةأاستخدام السبورة المدرسية  .٤
 .اللغة العربيةتقويم تحصيل التلميذات في دروس  .٥

 .دريس اللغة العربيةالتعامل مع التلميذات أثناء ت .٦

الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً في االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية التي   �
 ) .المرحلة التعليميةرة ، والخب( : تعزى إلى متغيرات الدراسة

 :أهمية الدراسة 

يد االحتياجات التدريبية المهنية تتمثل أهمية الدراسة الحالية في كونها أول دراسة تسعى إلى تحد   
تفرضه توجيهات المناهج  وما،  في ضوء متغيرات العصر ومستجداته؛ الالزمة لمعلمة اللغة العربية 

 ؛ إذ يعتبر تدريب معلمة اللغة العربية أثناء المطورة في تعليم اللغة العربية في المملكة العربية السعودية
وضعها الراهن وبين الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه ؛ لمواجهة ن الخدمة بمثابة الجسر الذي يربط بي

ن تحديد االحتياجات التدريبية ؛ لذا فإ) ١٤٣ ، ص٢٠٠٦الكوري ،  (.متغيرات العصر ومستجداته 
  :المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية في ضوء متغيرات العصر ومستجداته يفيد في اآلتي 

في ضوء متغيرات ؛ التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية  جاتالحصول على قائمة باالحتيا .١
   .وما تفرضه توجيهات المناهج المطورة في تعليم اللغة العربية،  العصر ومستجداته

  .لك االحتياجات التي سبق تحديدهاة أثناء الخدمة لمعلمة اللغة العربية قائمة على تيتصميم برامج تدريب .٢
 المهني لمعلمات اللغة العربية ؛ من خالل برامج التدريب المهني أثناء الخدمة ؛ التي تطوير األداء .٣

  .تلبي احتياجاتهن الفعلية 



 

١٤

تطوير برامج تدريب معلمة اللغة العربية أثناء الخدمة بما يتناسب مع متغيرات العصر ومستجداته من  .٤
رهن المستقبلية قي تدريس المناهج اام بأدوللقيوبما يلبي ويشبع احتياجات المعلمات من جهة أخرى ، جهة 

  .المطورة في تعليم اللغة العربية بنجاح 
 مع ما بينهن من فروق في اقتراح أنشطة وأساليب تدريبية أثناء الخدمة لمعلمات اللغة العربية ؛ تتفق .٥

 .وعدد سنوات الخبرةالمرحلة التعليمية 

  : حدود الدراسة 

  :يلي تقتصر الدراسة الحالية على ما 
التعليم العام بالمملكة العربية تحديد االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمات اللغة العربية في  .١

 .السعودية 

 ةالمتوسطة والثانوي: المرحلتين المهنية الالزمة لمعلمات اللغة العربية في تحديد االحتياجات التدريبية  .٢
  .بالمملكة العربية السعودية 

 المتوسطة والثانوية من: في المرحلتين ددة المراحل من معلمات اللغة العربية متععينة عشوائية  .٣
  .مدارس مكة المكرمة الحكومية 

 :اإلطار النظري 

  :التدريب أثناء الخدمة 
عملية منظمة مستمرة محورها الفرد في : التدريب أثناء الخدمة بأنه )٧ ، صم١٩٩٢(عرف فرحات    

غييرات محددة ذهنية وفنية وسلوكية ؛ لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مجمله ، تهدف إلى إحداث ت
جز ووصفه العا. مستقبلية يتطلبها الفرد الذي يؤديه والمنظمة التي يعمل فيها والمجتمع الكبير معاً 

ت إعداد األفراد وتدريبهم وتأهيلهم تقنياً ومهنياً وإكسابهم إمكانات ومهارا:  بأنه)٥٤١ ، صم٢٠٠٤(وجبر
 ، م٢٠٠٤(متولي و) ٦٢ ، صم١٩٩٩(اتفق كل من اللقاني والجملترفع من قدراتهم اإلنتاجية ، و

عملية منظمة مقصودة ومستمرة محورها المعلم في  أثناء الخدمة تدريب المعلمينعلى أن ) ٣٩٨ص
وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح عمل ومشاغل ورش صورة محاضرات ودورات قصيرة و

رية والوجدانية أو مؤهالت دراسية ، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخبرات المعرفية والمهاشهادات 
  النظرية والعمليةمن الناحيتينء بأدائه التربوي واألكاديمي ؛ لرفع مستواه العلمي واالرتقاالالزمة للمعلم ؛ 

نواحي المهنية ؛ لمقابلة وغيرها من اإلجراءات التي تهدف في مجملها إلى إحداث تحسين وتطوير في ال،
ويضيف . لم والعمل التدريسي الذي يقوم بهاحتياجات متجددة ؛ حالية ومستقبلية الزمة للمع

البد قبل الشروع في التدريب من خطة مسبقة تتم في إطار جماعي تعاوني ) ٣٤٩ ، صم١٩٩٥(الزهراني
 المعلمين أثناء الخدمة على في تعريفه لتدريب) ٩٤ ، صم١٩٨٦(وركز بشارة. وبموجب أهداف محددة 

  . اعتباره امتدادا طبيعياً لإلعداد بوجهيه األكاديمي والمهني الذي تلقاه المعلم في مؤسسة إعداده 



 

١٥

بمفهومه العلمي يستهدف أساساً تحقيق النمو الذاتي المستمر للقائمين بعملية التعليم فالتدريب أثناء الخدمة    
الثقافي للمعلمين ؛ بما رتقاء بالمستوى المهني والعلمي داء األفراد واالفي كافة المستويات لرفع مستوى أ

 .واستقرارهم النفسي ورضاهم المهني تجاه عملهم يحقق طموحاتهم 

  :أهداف التدريب أثناء الخدمة 

 ، م١٩٨٦( ين أثناء الخدمة منهم بـشارة     أشارت العديد من األدبيات التربوية إلى أهداف تدريب المعلم          
 ، م١٩٩٩(ويوسـف  ، )١٩٢ص ، م١٩٩٥   (رصـاب وملكة  ،   )١٦٠، ص  م١٩٩٥(ومحمد ، )٩٤ص
قدموه مـن أهـداف لتـدريب        وتستخلص الباحثة من جملة ما    ) ٣٩٩ص ، م٢٠٠٤(ومتولي ، )١٧٢ص

  :المعلمين أثناء الخدمة ما يلي 
  .عالج القصور الناتج عن برامج اإلعداد قبل الخدمة   .١
  .مات في مجال تخصصاتهم المعرفيةوتزويد المعلمين بأحدث المعل   .٢
  .التعلم الذاتي التفكير العلمي وتدريب المعلمين على أساليب    .٣
سلوك المعلمين ، : المعلمين أثناء فترة التدريب مثلتنمية االتجاهات اإليجابية المرغوبة لدى    .٤

 لمهنتهم ستوى تقبلهممرفع  و ،قدراتهم االبتكارية وتنمية  ،وتحسين عالقاتهم اإلنسانية في الوسط التعليمي
ورفع الروح المعنوية بين المعلمين العاملين بها ، وخلق تفاعل إيجابي بين المعلم وتالميذه وبين التالميذ  ،

  .وأنفسهم 
تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام أجهزة الحاسب اآللي ، والحصول على المعلومات من    .٥

  . متطلبات القرن الواحد والعشرين؛ بما يتماشى مع) اإلنترنت(شبكة المعلومات:ثلمصادر متعددة م
  .مساعدة المعلمين حديثي الخبرة على التكيف مع األجواء المحيطة بمهنة التدريس    .٦
  .تطوير مهارات المعلمين األدائية وزيادة دوافعهم للنمو الذاتي    .٧
لى ضرورة أن يعتمد ع)٨ص ، هـ١٤١٨(وموسى) ١٦٣-١٦٠ص ،م ١٩٩٥(وقد أكد كل من محمد  

تدريب المعلمين أثناء الخدمة على االحتياجات التدريبية الالزمة لهم ، بحيث تتبلور أهدافه من احتياجاتهم 
وبما يساهم في يس لمواكبة المستجدات التربوية الفعلية ؛ في ضوء متطلبات األداء الفعال لمهنة التدر

  .ليمية ستراتيجية الجودة الشاملة للعملية التعتحقيق إ
  :االحتياجات التدريبية 

  :مفهومها 

المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات   مجموع التغيرات :بأنها)٥٣ص ، م١٩٩٣(   عرفــها رفاع
كما . مستواهم المعلمين التي ينبغي أن يحتوي عليها برنامج التدريب أثناء الخدمة المقدم لهم ؛ لرفع 

دار الفرق بين األداء المتوقع واألداء الممارس فعالً في مق :  بأنها)٤٢ص ، هـ١٤١٨(وصفها موسى



 

١٦

 عنها بالمعادلة الواقع ، أو مقدار االختالف بين األداء المطلوب واألداء الموجود ، واستطرد معبراً
  .ا�داء ا�����د  – ا�داء ا�����ب =  ا��ر
	��ا����� : الرياضية اآلتية

 وهذا ما أكده موسىشتقاق أهداف البرنامج التدريبي،صادر ا   وتعتبر الحاجات التدريبية أحد أهم م
باعتباره أن التدريب أثناء الخدمة عملية وظيفية هادفة تقوم على احتياجات ميدانية )٤٠صهـ،١٤١٨(

  .واقعية 
االحتياجات التدريبية يساعد على تحديد أهداف البرنامج التدريبي سبق يشير إلى أن تحديد     ولعل ما
  .مية ، وبالتالي تستخدم تلك االحتياجات كمعايير لتقويم اآلثار النهائية للبرنامج التدريبي بطريقة عل

  :تحديد االحتياجات التدريبية 

أكد العديد من التربويين أهمية التعرف على حاجات المعلمين التربوية وحصرها في كافة تخصصاتهم                 
ــة ال   ــب العملي ــة جوان ــي كاف ــا ومــ ت، وف ــة ومكوناته ــداديعليمي  ،)٦١ص، م١٩٨٥(نهم بغ

 الباحثـة مـا   وتجمل  )٤٠م،ص١٩٩٦(،ومعدي) ٣٥٠ص ،١٩٩٥(والزهراني ،)١٦١م،ص١٩٩٥(ومحمد
  :فيما يليالحاجات التدريبية بصدد أهمية تحديد إليه توصلوا 

  .تمثل العامل الرئيس لرفع كفاءة المعلم وقدرته أثناء الخدمة   •
؛ إذ يمكن االعتماد عليها في تحديد أهداف م له التخطيط  األساس الذي يبني عليه التدريب ويتتعتبر  •

  .البرنامج التدريبي ، وفي تقويم النتائج النهائية له
  .توجه البرنامج التدريبي التوجيه الصحيح ؛ ألنها تحدد المقصود منه   •
صحيح ، توجه اإلمكانات المتاحة للتدريب أثناء الخدمة ؛ من قوى بشرية ومادية ومالية نحو الهدف ال  •

  .وتستغلها استغالالً حقيقياً مناسباً 
  .توفر الوقت والجهد والمال في إجراء البرنامج التدريبي   •
  .ستراتيجية الجودة الشاملة تحقق أ  •

  :طرق تحديد االحتياجات التدريبية 

أن تبنى برامجه )١٣٩، صم ٢٠٠٦(لغة العربية كما ذكر الكورييتطلب النمو المهني لمعلمة ال   
ريبية أثناء الخدمة على تحديد وتشخيص علمي ودقيق الحتياجاتها التدريبية ؛ بوصفها العامل المحدد التد

الذي أكد أن تدريب المعلمين )١٥ ، صم١٩٩٥(لفاعلية برامج تدريبها وجودتها ، ويؤيده في الرأي محمد
 ، وما يمكن أن يقدموه من أثناء الخدمة يجب أن يعتمد في بناء برامجه على احتياجات المعلمين التدريبية

بضرورة التعرف على االحتياجات ) م٢٠٠٣(إنتاج يبدو في تحصيل تالميذهم ، وقد أوصت دراسة جامل
التدريبية الفعلية الالزمة للمعلمين ؛ من خالل آرائهم، ومعلوماتهم ، وخبراتهم السابقة ، وما يحتاجه 

  .ون فيها وال تعبر عن احتياجاتهمج جاهزة ال يشاركالميدان منهم بالفعل ، وليس ما يفرض عليهم من برام



 

١٧

 اتفق العديد من التربويين على تحديد طرق ووسائل تحديد االحتياجات التدريبية منهم عليوةوقد    
  :من أهم ما اتفقوا عليه و)١٤٥ص ، م٢٠٠٦ (والكوري)٢٩٣ص ، م٢٠٠٤(وعلي)٣٢ص ، م٢٠٠١(
، وما يجري فيها من عمليات مختلفة وما إلى خرائط التنظيم بدء من األهداف  )المدرسة(تحليل المنظمة.١

  .تقدمه للمجتمع من منتجات نهائية 
  .داخل الصف أو داخل المنظمة ؛ تحليل المهام التدريسية واإلدارية التي يناط بها المعلم .٢
لك ما يعلنه   وكذ،  حيث اتجاهاته وقدراته ومهاراته وبنية عالقاته داخل المنظمة         من  )المعلم(تحليل الفرد .٣

  .المعلم عن نفسه من حاجات 
  .وسمات شاغليها ، مراجعة البيانات المتوفرة عن الوظيفة ؛ من حيث مهامها وكفاياتها .٤
المقابالت الشخصية التي تثير عدداً من التساؤالت العميقة المتعلقة بالعمل التدريسي ومشكالته .٥

  .لواجب توافرها في القائمين عليهوالكفايات ا
م االستبيانات ؛ من خالل أسئلة مكتوبة واضحة تغطي كافة جوانب العمل ؛ إما مفتوحة أو استخدا.٦

  .باتها االختيار من بدائل متعددةتتطلب إجا
  .االستقصاء عن طريق قوائم االحتياجات .٧
استقراء التطورات المتوقعة في المنظمة ؛ إذ إن التوجهات المستقبلية للمنظمة تؤدي إلى تحديد المهام .٨
ألدوار المطلوبة من العاملين في المستقبل القريب ، ويؤدي ذلك إلى تحديد الحاجات التدريبية لهم ؛ وا

 . في ضوء معطيات المستقبل  ؛لمواكبة متطلبات التطور ولتوفير مستلزمات ومتطلبات األعمال

اً ؛ بحيث تكون حواراً مقصودالمجموعات الصغيرة للمناقشات ) ٤٤ص ، هـ١٤١٨(وأضاف موسى  
 .هادفاً بين أكثر من شخص ؛ لتحديث كفايات العمل ومتطلباته ، ومعوقاته من وجهة نظر المتدربين 

  :في تدريب المعلمات أثناء الخدمةاألساليب الشائعة 

تتنوع أساليب تدريب المعلمات أثناء الخدمة بتنوع برامج التدريب نفسها ؛ إذ لكل برنامج تدريبي أهدافه   
نوعين من أساليب  )٩٨ص،  م١٩٨٦( وأنشطته وأساليب تقويم آثاره ، وقد ذكر بشارةومحتواه ووسائله

  :تدريب المعلمين أثناء الخدمة هما 
التي يغلب عليها الطابع النظري ، وتقوم على المحاضرة أو المناقشة أو الندوات  : األساليب النظرية .١

  .م والتعيينات الدراسية التي ترسل للمتدربين في مراكز أعماله
التي يغلب عليها الطابع العملي ، وتقوم على الدروس النموذجية التطبيقية ،  : األساليب العملية .٢

والمشاغل ، وورش العمل ، والزيارات والرحالت والتعليم المصغر ، والتعليم المبرمج ، والتفاعل اللفظي 
 .، وتمثيل األدوار ، وتحليل المشكالت 

الدورات التدريبية التي تزود المتدربين فقط بالمعلومات من خالل أن )٢٠٢صم ، ٢٠٠٢(   ويرى راشد
محاضرات أو ندوات وتخلو من األساليب العملية مثل ورش العمل والمشاغل ليست دورات تدريبية ، بل 



 

١٨

هي منابر اتصال ، أما الدورات التدريبية الصحيحة فالبد أن تنمي لدى المعلم المتدرب مهارات مهنية 
ي حاجة إليها ؛ لممارسة عمله بنجاح ، بجانب إكسابه المعارف وأساليب التفكير وبعض معينة ، هو ف

أن األساليب التدريبية التي تجمع بين المتدرب )٩٨ ، ص١٩٨٦(وقد أكد بشارة. االتجاهات الحديثة 
لعملية والمدرب هي األكثر شيوعاً في البالد العربية ، كما أن األساليب النظرية تطغى على األساليب ا

الحديثة ، ولعل ذلك من أسباب ضعف أثر هذه البرامج التدريبية ، وقلة جدواها ، فاالتجاه الغالب في 
  .تدريب المعلمين يوصي بالتحول من األساليب النظرية القديمة إلى األساليب العملية الحديثة في التدريب 

  

  

  :اء الخدمة لمعلمة اللغة العربيةدواعي التدريب أثن

علمة اللغة العربية عنصراً ال يمكن تعويضه في عملية التعليم ، ودورها سوف يصبح أكثر أهمية  تعد م 
في القرن الحادي والعشرين ؛ إذ سوف يختلف دورها في المستقبل عن دورها في الماضي وأمام التسارع 

 إلى -وقت مضىأكثر من أي -المعلوماتي الضخم والمطالبة بتحقيق الجودة تحتاج معلمة اللغة العربية
 )٣٢٥صم ، ٢٠٠٤(أشار إليه البهواشيتحديث معارفها ومعلوماتها العلمية والمهنية ، ويؤكد ذلك ما 

باعتباره أن المناخ الحالي في التعليم يستدعي إصالح المعلم في كل المستويات ؛ بحيث يتواكب مع التغير 
أن )١٤٩ص ، م٢٠٠٤( عن البهواشي نقالGriffinًويرى جريفن . في وظائف وأدوار المعلم مستقبالً 

  :هناك أربعة عوامل تقف وراء ضرورة التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة وهي 
  .التوسع في األساس المعرفي للتدريس الفعال .١
  .زيادة مجاالت البحوث المرتبطة بالتنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة .٢
  .المجتمع من المعلمين التوقعات العالمية التي ينتظرها أعضاء .٣
 . االتفاق العام بين الجميع على ضرورة تغيير وتحسين المدارس كمؤسسات اجتماعية .٤

، فهناك تغير تقليدي لمعلمة اللغة العربية قد    ومع التطورات التي شهدها مجال التكنولوجيا فإن الدور ال
وفرة أن تساعد تلميذاتها على اإلبحار في وفرة في المعلومات ، ودور معلمة اللغة العربية في ظّل هذه ال

معالم من حولهم محيط المعلومات ؛ الختيار األنسب والتحليل الناقد وتضمينه في رؤيتهم وإدراكهم ال
   )٣٣٦صم ، ٢٠٠٤البهواشي ،.(

 )٨ص ، هـ١٤١٨(وموسى )٣٤٨ص ، م١٩٩٥(والزهراني) ٩٢ ص، م١٩٨٦(كما ذكر كل من بشارة
من دواعي االهتمام بتدريب المعلمة أثناء الخدمة تملها الباحثة فيما جملةً )٦٣٢م ، ص٢٠٠٢(عمرووآل 
  : يلي

االنفجار المعرفي الذي جعل اإلحاطة بكل ما يستجد من معلومات في مجال التخصص يكاد يكون  •
  .مستحيالً 
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  .ربية ومحتواها وطرقها وأساليبهاتطور مفهوم الت •
إذ أصبح له دور ة ؛ في ضوء تطور مفهوم التربية ؛التعليميالتحول الكبير في دور المعلم في العملية  •

  .المنظَم والمنسق للعملية التعليمية ، والمشجع والمدعم والمحفز لتعليم التالميذ 

 .ستمر الذي يتعرض له مجال عمله،والتكيف السريع مع متطلباتهمساعدة الفرد على مقابلة التطور الم •

 .لديهم الشعور بالتفوق واالمتيازمما ينمي ينتظمون في التدريب ؛ بث الثقة في نفوس المعلمين الذين •

من مبررات التدريب أثناء الخدمة للمعلمين ضعف مستوياتهم من  )٣٢ص ، م١٩٩٣(وأضاف سعادة •
الناحية العلمية والمهنية ، باإلضافة إلى االنفجار المعرفي الذي يشهده القرن الحادي والعشرين ، وضعف 

  .تمام بتطويرها ؛ لتتناسب مع متطلبات العصر هفاوتها ، وعدم االبرامج اإلعداد وت
هذه العوامل وغيرها جعلت تدريب المعلمة أثناء الخدمة في الوطن العربي أمراً ملحاً ؛ لمواكبة التغير   

في جميع المجاالت ؛ إذ إن تدريب المعلمة أثناء الخدمة امتداد لعملية إعدادها السريع والتطور الحاصل 
بل الخدمة ، فالتعليم المستمر للمعلمة جزء ال يتجزأ من عملية إعدادها على أن يستمر هذا التدريب طيلة ق

فترة عملها في التدريس ؛ بهدف الحصول على المعارف الجديدة التي تجعلها تلحق بركب النمو والتطور، 
  .ولتعوض ما فاتها أثناء عملية إعدادها قبل الخدمة

  :ومجاالتهء الخدمة لمعلمات اللغة العربية  التدريب أثناجوانب

   يعتبر تدريب المعلمات أثناء الخدمة وسيلة لدفع عجلة التطور في العملية التعليمية والتربوية ، وسبيالً 
لنجاحها ، وأداة لالرتقاء بطرقها وأساليبها ؛ إعداد المعلمات ألدوارهن المستقبلية ومهامهن الجديدة ن 

 قدراتهن ؛ لمواجهة المتغيرات والمستجدات ، كما أنه طريقة فعالة لتحسين العالقات وتوجيههن ، وتطوير
اإلنسانية بين القائمين على العملية التعليمية والتربوية ، وسبباً في نمو الطاقات البشرية في جوانبها العلمية 

اء الخدمة تتعدد جوانبها ، ؛ لذا فإن برامج التدريب أثنوالمهنية والثقافية ؛ الستثمارها على نحو أفضل 
 ، وتخصصي ، تأهيلي : إلى )٩٨ص ، م١٩٧٦( د صنَف جوانبها فهميفق. وتتباين في أهدافها ومحتواها

باعتباره أن التدريب أثناء الخدمة جهد مخطط  )٨ص ، م١٩٩١( الدرةوأكد ذلك .وإنساني ، وتجديدي
 وتغيير سلوكها اراتها ، وتطوير قدراتها ،حسين مهيهدف إلى تزويد القوى البشرية بمعارف معينة ، وت

بتأكيده على ضرورة التدريب أثناء الخدمة )٩ص ، م١٤١٨(إيجابي ، ويؤيده موسىواتجاهاتها بشكل 
 معلمةير إلى تعدد وتنوع جوانب تدريب سبق يش ولعل ما.  لتنمية المتدربين معرفياً ومهارياً ووجدانياً

  :كالتالي ي تندرج تحت كل جانب منها ؛ تع وتعدد المجاالت ال، وتنو أثناء الخدمة اللغة العربية
؛ ويشمل المعلومات والمعارف النظرية المتصلة بطبيعة اللغة العربية  ، جانب معرفي تخصصي   �

   .وأهميتها ، وخصائصها ، ومهاراتها ، وفنونها ، وفروعها 
عربية لتدريس فعال يتواكب مع ؛ ويشمل الجوانب المهنية الالزمة لمعلمة اللغة الجانب مهاري   �

 :التطورات والمستجدات ؛ في المجاالت التالية 
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اإللمام بالمعارف النظرية المتصلة بالجانب المهني ؛ من نظريات التعلم والتعليم ، وخصائص نمو -١
 التلميذات ، والفروق الفردية ، ومشكالت الشخصية وعالقة ذلك كله بسبل تعليم وتعلم اللغة العربية 

  .وصياغة األسئلة الصفية وتحديد وصياغة األهداف السلوكية، ، تخطيط وإعداد الدروس -٢
  .طرق وأساليب واستراتيجيات التعلم والتعليم -٣
  .إدارة وضبط بيئة الصف -٤
  .إنتاج واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تدريس اللغة العربية-٥

  .له ووسائله وأدواته  سب؛ تقويم تعلم وتعليم اللغة العربية-٦
، وسلوك المعلمة واتجاهاتها ؛ ويشمل الجوانب الشخصية واالنفعالية والوجدانية  سلوكي وجدانيجانب   �

 .في العملية التعليمية والتربويةوتحسين عالقاتها اإلنسانية بالمشاركين والمشاركات معها 

  في برامج تدريبها أثناء الخدمة ،لجوانب أهميةويعتبر الجانب المهني في أداء معلمة اللغة العربية أكثر ا  
التي توصلت إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة يرغبون في احتواء )م١٩٨٥(هذا ما أكدته دراسة بغداديو

برنامج التدريب أثناء الخدمة على الجانب المهني المتعلق بطرق التدريس والوسائل التعليمية والمعارف 
على المحاور اآلتية في تدريب معلمي )م١٩٩٤(دراسة الحدابي ما ركزت، كالمتصلة بخصائص الطالب

األهداف ، والتخطيط ، واإلدارة ، وأساليب  التدريس ، والمعامل والتقنيات التربوية ، والنمو : العلوم 
 كان من بين أهدافها توصيف سبل التي)م٢٠٠٤(كما أيدت هذا الرأي دراسة البهواشيالمهني ، والتقويم ، 

مو المهني لدى المعلمين من خالل استعراض تجارب بعض الدول ، واالستفادة منها في وضع تصور الن
 .مقترح للتطوير المهني للمعلم في ضوء التغيرات المستقبلية في أدواره ووظائفه 

  :الدراسات السابقة 

ة في العرض التالي حثالباركزت وقد  ، المعلم أثناء الخدمةتعددت الدراسات السابقة في مجال تدريب    
   . اللغة العربية ةتدريب معلمالدراسات التي عنيت بالتدريب بللدراسات السابقة على 

 )األكاديمية والمهنية( م دراسة هدفت إلى معرفة الحاجات التدريبيةأجرى سال)م١٩٩٦(عام  ففي   
احتياجاتهم لها ، وقد أعد لمعلمي اللغة العربية وأثر كل من المؤهل والخبرة والمرحلة التعليمية على 

عبارة ، وقائمة باالحتياجات المهنية )٤١(الباحث لهذا الغرض قائمة باالحتياجات األكاديمية تضمنت
عبارة ، حولهما إلى إستبانة الستطالع آراء معلمي اللغة العربية بالمرحلتين المتوسطة )٣٢(تضمنت

تضمنته  احتياجاتهم التدريبية على ما حول مدى والثانوية في محافظة البحيرة وكفر الشيخ واإلسكندرية
وكشفت نتائج الدراسة عن أن جميع أفراد العينة باختالف فئاتهم يحتاجون إلى  ، اإلستبانة من احتياجات

 والمالحظ على هذه الدراسة أنها ركزت .التدريب على ما تضمنته اإلستبانة من حاجات مهنية وأكاديمية 
ة الحالبة من متغيرات واهتمت كذلك بالجانب المهني في تدريب معلم اللغة على ما تركز عليه الدراس

  .العربية وهو الجانب الذي استهدفته الدراسة الحالية 
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واقع تدريب معلمي اللغة العربية في المراحل التعليمية )م١٩٩٨(رصد فضل اهللاوبعد ذلك بفترة وجيزة   
المختلفة وقدم مقترحات لتطوير أهداف هذا التدريب، ومحتواه ،ووسائل تنفيذه،وأساليب تقويمه، وبعد ذلك 

قائمة باالحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية أثناء الخدمة؛ )م١٩٩٩(بعام واحد فقط قدم أيضاَ فضل اهللا
 إلى أن تحديدها يعد من أفضل المداخل لتصميم برامج التدريب أثناء الخدمة وتطويرها ، وتتوالى مشيراً

اقترح فضل اهللا وسالم معايير ألداء )م٢٠٠٤(ففي عام معلم اللغةجهود فضل اهللا في مجال االهتمام ب
ة العربية في التعليم العام معلمي اللغة العربية في التعليم العام ، وأوصيا بتطوير برامج تدريب معلمي اللغ

في ضوء تلك المعايير التي تركز على األداء اللغوي والتدريسي وتفي باحتياجات المعلمين الفعلية ؛ 
  .اللغوية والتدريسية 

 هدفت إلى تحديد احتياجات معلمي التعليم األساس التدريبية التيكانت دراسة ردمان )م٢٠٠٠(  وفي عام
ي الجمهورية اليمنية ، وأوضحت النتائج أن جميع االحتياجات التدريبية المتضمنة في مجال اللغة العربية ف

في اإلستبانة تمثل حاجات تدريبية ضرورية لمعلمي اللغة العربية ، وأن أكثرها أهمية لدى عينة الدراسة 
  . تلك التي تتصل بتنفيذ التدريس والتقويم ثم التخطيط ثم النمو المهني والتخصصي 

دراسة محلية كان من أبرز أهداف الدراسة تحديد )هـ١٤٢١(ذلك بفترة وجيزة أجرى الفاهميعد    وب
االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية كما 

 مكة المكرمة التعليمية يراها معلمو هذه الصفوف والمشرفون التربويون على تعليم اللغة العربية في منطقة
، والكشف عن الفروق الدالة إحصائياً في تحديد تلك االحتياجات من وجهة نظر عينتي الدراسة ، حيث 
استخدم الباحث أداة اإلستبانة ؛ التي جمع فيها ثمانين عبارة تمثل تلك االحتياجات التدريبية ، وبعد ضبطها 

معلماً من )١٨٦(شرفاً تربوياً على تعليم اللغة العربية ، وم)٦٤(وتحكيمها قام بتطبيقه على عينة قوامها
 توصلت الدراسة إلى قائمة قدفي الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية ، و معلمي اللغة العربية

باالحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية ، 
فروق دالة إحصائياً في تحديد تلك االحتياجات من وجهة نظر عينتي الدراسة ؛  فرت عن وجودوأس

لصالح المشرفين التربويين ، وأوصى الباحث بضرورة تصميم برامج تدريبية أثناء الخدمة لمعلمي اللغة 
لفعلية التي كشفت العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية قائمة على إشباع حاجاتهم ا

عنها الدراسة ، وضرورة إعادة النظر في البرامج التدريبية القائمة وتقويمها في ضوء مدى تلبيتها 
  .لحاجات المتدربين الفعلية 

هدفت إلى تحديد )م٢٠٠٦(أجراها الكوريأكثر اتصاالً بالدراسة الحالية وفي دراسة حديثة أخرى   
ستخدم لثانوية لتطوير نموهم المهني ، وامي اللغة العربية بالمرحلة ااالحتياجات التدريبية الالزمة لمعل

تحليل أدبيات : ستبانة ؛ حدد فيها احتياجات معلمي اللغة العربية باستخدام وسائل متعددة منها الباحث إ
الدراسة ، والبحوث السابقة ذات الصلة بمجال الدراسة ، وتحليل أداء المعلمين ومهام التدريس التي 



 

٢٢

وقد توصل الباحث طلعون بها ، والمقابلة الشخصية مع عدد من موجهي اللغة العربية ، يض
 لتطوير نموهم المهني  ؛ة العربية لمعلمي اللغةاالحتياجات التدريبية الالزمعبارة تعبر عن )٨٧(إلى

يجيات ، واسترات يط لتعلم اللغة العربية وتعليمهاالتخط:  جاالت رئيسة هيا الباحث في ستة مصنَفه
ستبانة تم وبعد ضبط اإلالتدريس والتعلم ، وإدارة الصف ، والوسائل والتقنيات الحديثة ، والتقويم ، 

 صنعاء عينة عشوائية من معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية في العاصمةتطبيقها على 
والمؤهل ، وقد نس ، والخبرة يفهم على أساس الجمعلماً ومعلمة ، تم تصن)٩٨(ومحافظة تعز ؛ قوامها

أوصى الباحث بضرورة اإلسراع في التطوير المهني لمعلم اللغة العربية ؛ من خالل تنظيم برامج تدريبيه 
القائمة على االحتياجات التي أسفرت عنها الدراسة ، ووضع برنامج تدريبي مقترح لمعلمي اللغة العربية 

  . الدراسةفي ضوء احتياجاتهم التدريبية التي كشفت عنها  ؛ ة الثانوية لتطوير نموهم المهنيبالمرحل
  "إجراءات الدراسة الميدانية "

  :منهج البحث 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يعني بوصف الظاهرة قيد الدراسة ؛ إذ إن هـدف الدراسـة                    
المتوسطة والثانوية ؛ : رحلتين في المالحالية رصد وتحديد الحاجات التدريبية الالزمة لمعلمة اللغة العربية 

  .في ضوء متغيرات العصر ومستجداته 
  :مجتمع البحث وعينته 

   ن مجتمع البحث الحالي من جميع معلمات اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في تكو
، قة مكة المكرمة المملكة العربية السعودية ، واتبعت الباحثة العينة متعددة المراحل ، حيث اختارت منط

حصر مدارس البنات المتوسطة والثانوية في مدينة ثم تم  ، وبطريقة قصدية أيضاً تم اختيار مدينة مكة
مكة المكرمة ؛ عن طريق الرجوع إلى إدارة تعليم  البنات في مكة المكرمة ، ثم حصر معلمات اللغة 

معلمة لغة ) ٣٢٩(لمرحلة المتوسطة ، ومعلمة لغة عربية في ا)٢٨٧( وعددهنالعربية في تلك المدارس ،
 عربية معلمة لغة)٧٠( بلغ عددهن  ،م اختيار عينة عشوائية بسيطة منهن ثعربية في المرحلة الثانوية ،
  ؛معلمة منهن قديمات)٣٨(، المرحلة الثانوية معلمة لغة عربية في )٦٠(في المرحلة المتوسطة ، و

 ١٠أقل من–٥؛ تراوحت خبراتهن من  الخبرةتوسطات ممعلمة منهن)٥٤(و ، سنوات فأكثر ١٠خبرتهن
  . سنوات ٥؛ لم تتجاوز خبراتهن  عهد بالتدريسمعلمة منهن حديثات)٣٨(و ، سنوات

   :البحث وإجراءات ضبطهاأداة 

صمت الباحثة لهذه الدراسة إستبانة لرصد االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمة اللغـة العربيـة فـي                  
: ستة مجاالت هي كالتالي     في ضوء متغيرات العصر ومستجداته ؛ في        ؛  طة والثانوية   المرحلتين المتوس 

مجال تخطيط دروس اللغة العربيـة ،       ولنظرية المتصلة بالجانب المهني ،      المعارف والمعلومات ا   مجال
ة ومجال استخدام السبورة المدرسي   التدريس الفعال للغة العربية ،      واستراتيجيات    ومجال طرق وأساليب    
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التعامـل  اللغة العربية ، ومجال     تقويم تحصيل التلميذات في دروس      ، ومجال   أثناء تدريس اللغة العربية     
  .عربيةمع التلميذات أثناء تدريس اللغة ال

وقد تم بناء اإلستبانة عن طريق توظيف ما ورد من وسائل تحديد الحاجات التدريبيـة فـي اإلطـار                     
قراء التطورات المتوقعة في تعليم اللغة العربيـة ؛ إذ إن التوجهـات             است :النظري للدراسة الحالية مثل     

المستقبلية تؤدي إلى تحديد المهام واألدوار المطلوبة من معلمات اللغة العربية في المـستقبل القريـب ،           
ومن ثم تحديد الحاجات التدريبية لهن ؛ لمواكبة متطلبات التطور ولتوفير مستلزمات ومتطلبـات تعلـيم        

مراجعة البيانات المتوفرة عن الوظيفة ؛ من حيث مهامهـا           العربية في ضوء معطيات العصر ، و       اللغة
وكفاياتها وسمات المعلمات الالتي يشغلنها ؛ في ضوء متغيرات العصر ومستجداته ، وإجراء المقابالت              

 ت عـدد ث أثيرالشخصية مع بعض المعلمات األول في تعليم اللغة العربية في منطقة مكة التعليمية ، حي  
من التساؤالت العميقة المتعلقة بالعمل التدريسي في مجال تعليم اللغة العربيـة ومـشكالته والكفايـات                

وقد جرى عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين من         الواجب توافرها في معلمات اللغة العربية ،        
تعليم اللغـة العربيـة      بشكل عام وفي طرق    المتخصصين والمتخصصات في المناهج وطرق التدريس     

إلبداء ؛  ي منطقة مكة المكرمة التعليمية      بشكل خاص ، والمشرفين والمشرفات على تعليم اللغة العربية ف         
ومدى اته  دالرأي في مدى مناسبة الحاجات التدريبية التي تضمنتها أداة الدراسة لمتغيرات العصر ومستج            

حة صياغة تلك الحاجات التدريبية ، واقتراح ما مناسبة كل حاجة للمجال الذي اندرجت تحته ، ومدى ص     
وبعد األخذ بآراء السادة المحكمين تـم الخلـوص         افته من احتياجات تدريبية أخرى      يرون حذفه أو إض   

حاجة تدريبية مهنية الزمة    )٤٦(ممثلة في بقائمة االحتياجات التدريبية في اإلستبانة في صورتها النهائية         
ستخدام معادلة   با ؛ كما تم حساب ثبات اإلستبانة     .رحلتين المتوسطة والثانوية  في الم لمعلمة اللغة العربية    

كما بلـغ معامـل      معامل ثبات مرتفع ويعول للتطبيق،     وهو)٩٠,٥٨(إذ بلغ معامل الثبات    ؛ ألفا كرونباخ 
  .)%٩٥( الصدق الذاتي

  :تطبيق أداة البحث 

عينة من معلمات اللغة العربية في المرحلتين تم تطبيق إستبانة االحتياجات التدريبية بعد ضبطها على    
بية في المرحلة معلمة لغة عر)٧٠(وعددهن ،في مدينة مكة المكرمةالمتوسطة والثانوية 

 اإلستبانةحتياجهن أمام كل عبارة من عبارات معلمة في المرحلة الثانوية؛ لتحديد درجة ا)٦٠(والمتوسطة،
 ، لغة العربية للعبارة ملحة جداًأن حاجة معلمة ال وتعني  : كبيرة )كبيرة ، متوسطة ، ضعيفة(كالتالي

 ارة أثناء تدريس اللغة العربية ،إلى حد ما إلى تلك العبتحتاج وتعني أن معلمة اللغة العربية  : متوسطة
  . وتعني أن معلمة اللغة العربية ال تحتاج إلى تلك العبارة أثناء تدريس اللغة العربية  : ضعيفة

  :حصائية المعالجة اإل
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لإلجابة عن أسئلة البحث استخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  .١
واالنحرافات المعيارية ؛ لتحديد درجة احتياج معلمة اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية 

تعتبر الحاجة إلى )٣-٢,٥(نإذا تراوح المتوسط الحسابي مابيت التي تضمنتها اإلستبانة ؛ حيث للعبارا
ة إلى العبارة الحاجعتبر ت)١,٨-٢,٤(العبارة ملحة وماسة جداً ، وإذا تراوح المتوسط الحسابي مابين

تمثل العبارة حاجة بالنسبة لمعلمة ال )١-١,٧(ابي مابينوإذا تراوح المتوسط الحس كبيرة إلى حد ما ،
  .اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية 

ـ  T.testتم استخدام اختبار     والختبار فروض الدراسة     .٢ فـروق بـين متوسـطي عينتـين        ساب ال  لح
لحساب )ANOVA( تم استخدام تحليل التباين األحادي    ، كما    لى المرحلة التعليمية  إوالتي تعزى   مستقلتين،

ومـن ثـم اسـتخدام اختبـار        ،   ، والتي تعـزى إلـى الخبـرة          الفروق بين مجموعات عينة الدراسة    
  .لتحديد داللة الفروق اإلحصائية لصالح أي مجموعة من مجموعات العينة )Scheffe(يفيهش

  :نتائج البحث ، تفسيرها ومناقشتها 

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة : أوالً 
ما االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية " :لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه .١

عارف والمعلومات النظرية المتصلة بالجانب المهني؟ استخدمت الباحثة التكرارات والنسب في مجال الم
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة 

صلة بالجانب المتاللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجال المعارف والمعلومات 
 :المهني،وذلك كالتالي

  )١(��ول ر��
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 ارتفاع درجة أهمية جميع العبارات في مجال الدراسة األول ، مما يشير             من خالل الجدول السابق يتضح    
ول تعد ضرورية وملحة جداً لمعلمة اللغـة العربيـة ؛ إذ             جميع الحاجات التدريبية في المجال األ       أن إلى

جال حسب درجـة أهميتهـا      ، فكان ترتيب عبارات هذا الم      )٣-٢،٥٤(تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين   
  ) .٣،٢،٤،١، )٧-٥(، ٦(كالتالي

لغـة  الالزمـة لمعلمـة ال    ما االحتياجات التدريبية المهنية     "  :لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه      .٢
اسـتخدمت الباحثـة التكـرارات والنـسب المئويـة          مجال تخطيط دروس اللغة العربيـة       العربية ؛ في    

لعبارات االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغـة         والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   
 :  لتاليوذلك كا ، ربيةمجال تخطيط دروس اللغة الع في في المرحلتين المتوسطة والثانوية العربية

  )٢(��ول ر��                                                                             
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ع درجة أهمية جميع العبارات في مجال الدراسة الثاني ، مما  ارتفامن خالل الجدول السابق يتضح   
 جميع الحاجات التدريبية في المجال الثاني تعد ضرورية وملحة جداً لمعلمة اللغة العربية ؛ إذ  أنيشير إلى

ال حسب درجة أهميتها فكان ترتيب عبارات هذا المج ، )٢8٨٦-٢،٥٩(تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين
  . )١٠،١١،٩،٨(كالتالي

ما االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة  " :لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه .٣
طرق وأساليب التدريس الفعال للغة العربية واستراتيجياته ، استخدمت الباحثة  مجال العربية ؛ في

رية لعبارات االحتياجات التدريبية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا
مجال طرق وأساليب التدريس  المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في

 : استراتيجياته ، وذلك كالتالي ة والفعال للغة العربي
+Mول ر�H)٣(  
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����   
�Q ����
�� �	  

���� �
'''� )'''& ا-,�
��'''�ت ا���ر�*
'''� ا�  م  �#)�
 �
  .��1ل 567
4 دروس ا���2 ا����
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٨  
 S9L  ل��� �� ���ج ����� ا���� ا����� 

 
�Q رب��  :وإ�Qاد دروس ا���� ا����� إ�
 ا�
 �9S ا��� ��روس ا���� ا����L�  .���رات ا�

١٠  ١٣  ٢٠�٨  ٢٧  ٦٩�٢  ٩٠  

٢
�٥

٩
  ٠

�٦
٦
٧

  

٩  
ا;��Lام ��ا�W ا���;' اV�� وإ��4)� 6 ا�����دة 

�9S ��روس ا���� ا����L�9S (�� ا�L�ا�
4��و)��Xا(  

٦�٢  ٨  ٧�٧  ١٠  ٨٦�٢  ١١٢  

٢
�٨

٠
  ٠

�٥
٣
٤

  

١٠  
 
� إ�[  �Q&$�[ \�9 ا��رس إ�Eءات ��^ 

أ;��' ا���ر": ا���",� (�� 7��ح ا;��Lا�6 �[ 
�Q&$�$7�ت ا���� ا��8�4�ة وا����� وا�&;�`@ ا�

� ا���B)�ة����   )ا���",� واG)]�9 ا�

٣�٨  ٥  ٦�٢  ٨  ٩٠  ١١٧  

٢
�٨

٦
  ٠

�٤
٤
٤

  

١١  
 �,"�	 ��"&7  '[ \�9 ا��رس أ;���^ 

aة ���7: H&ا)' ا�$�& ا�]��@ ��ى ا� .  
٣�٨  ٥  ٩�٢  ١٢  ٨٦�٩  ١١٣  

٢
�٨

٣
  ٠

�٤
٦
٨

  



 

٢٦

����   �� ��� ����
��  

���� ���
	�ل ��ق       م   �� �  ا�������ت ا���ر��� ا���������وأ
  .وا���ا'�	��ت ا���ر�& ا�%"�ل �$# ا�"�!�

�   %  ك  %  ك  %  ك
�

��
��
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�ا
�

ا�
ي

�ر
��

��
ا

  

١٢  
  ������������ج ���������� ا��������� ا�����    '� ������� ��������ل �����d�ق وأ;�������

      
���Q رب����ت ا����ر": ا�����2ل ����� ا������ إ���
 ا�� :وا;���ا 
�$&�Q و�8�4�ة � �   ا;��Lام ��ا\@  ���"�  ��روس ا���� ا����

  

١١٥  

  

٨٨�٥  

  

١٠  

  

٧�٧  

  

٥  

  

٢  ٣�٨
�٨

٤
  ٠

�٤
٥
٦

  

١٣  
إ�����7ء و���M�اءة ا�$���(&ص ا���&"���� �9�"����7 �����8�ة ���Q[ ا�������)�  

 ��� ��  .و��,
٣�١  ٤  ٦�٩  ٩  ٩٠  ١١٧  

٢
�٨

٦
  ٠

�٤
٢
٠

  

١٤  
��ج ا����)�   $�وا�7+ ا����&"�� ا����^�$� ��� ا���روس ا���&"��      ا;

���ت ��  .و��;�� �� )2&س ا��
٤�٦  ٦  ٩٥�٤  ١٢٤  -  -  

٢
�٩

٥
  ٠

�٢
١
٠

  

١٥  
 Gات اa�����;���ي وا������� أ;����' ر���S ا����رس ا�����&ي �&اf��M ا�

 ��g;Xوا �����وا.  
٣  -  -  -  -  ١٠٠  ١٣٠

  

٠
٠
٠

  

١٦  
�ا 6أ;��' ر���  -  -  ٦�٩  ٩  ٩٣�١  ١٢١    .S ا��رس ا���&ي ����"�ت ا��(� ا���"P و�

٢
�٩

٣
  ٠

�٢
٥
٤

  

١٧  
    ����Qأ)&ا h����L�� ���,"���ت ا���$7���� وا�����3��h ا�&;���`@ ا�& 

�+  M  ����ر": ا������� ا�������� �9�"����7 ����]&    أi$����ء������� و	�����Jة �
  .و &اآ' ا��9&رات ا����j�ة 

٩�٢  ١٢  ٩٠�٨  ١١٨  -  -  

٢
�٩

٠
  ٠

�٢
٩
٠

  

١٨  
وو;��`69 ا������دة    ) �]4@ \�ص (;��Lام ��ا�W ا���;' اV��     ا

 �2$a دروس ا���� ا����  ��.  
٥�٤  ٧  ٦�٩  ٩  ٨٧�٧  ١١٤  

٢
�٨

٢
  ٠

�٥
٠
٥

  

١٩  
��)�l (ا.;��2دة �[ �48k ا����&��ت     (Xا(       ����2$�a دروس ا�  ���

�  .ا����
٨�٥  ١١  ٩١�٥  ١١٩  -  -  

٢
�٩

١
  ٠

�٢
٧
٩

  

٢٠  
�ت ا���ر": ا���",�    ����ات    ا;��Lام ا;��ا B���اآ�' ا&  ���� ا�

   .ا����&"� �[ ��H و mدي إ�
 ا.آ��Bب ا���&ي �[ ��H أ\�ى
٦�٩  ٩  ٩٣�١  ١٢١  -  -  

٢
�٩

٣
  ٠

�٢
٥
٤

  

٢١  
2� و.����j �9[����(ام أ�L� o	n`�����7  ا;��������;��� �����Q&$�� �2����j

  .و��2ه+ ا��رس ا���&ي 
٦�٩  ٩  ١٧�٧  ٢٣  ٧٥�٤  ٩٨  

٢
�٦

٨
  ٠

�٥
٩
٧

  

٢٢  
2�  ���Hp� q�Bت j ��O;ح أ�dو ���j �	&�٣�٨  ٥  ٢١�٥  ٢٨  ٧٤�٦  ٩٧  .��$&�Q و�2  

٢
�٧

٠
  ٠

�٥
٣
٤

  

٢٣  
�M f$�&ات ا. �(�ل ���ى              �H '�d�L  �2�j ��O�;ح أ��dو ���j

���ت ��&ا��H ا�2�وق ا�2�د"� ��  .ا��
٤�٦  ٦  ١٠�٨  ١٤  ٨٤�٦  ١١٠  

٢
�٨

٠
  ٠

�٥
٠
٤

  

٢٤  
  ���42��� ا����&"�ت ا�B��� ���,  �2��j ��O��;ح أ���dو �����j ى���� �

���ت��42� ا�$�7ي(ا���   .)ا��Xا�Q و، ا�
٣�٨  ٥  ٩�٢  ١٢  ٨٦�٩  ١١٣  

٢
�٨

٣
  ٠

�٤
٦
٨

  

 ارتفاع درجة أهمية جميع العبارات في مجال الدراسة الثالث ، مما من خالل الجدول السابق يتضح   
العربية ؛  جميع الحاجات التدريبية في المجال الثالث تعد ضرورية وملحة جداً لمعلمة اللغة  أنيشير إلى

ال حسب درجة أهميتها فكان ترتيب عبارات هذا المج ، )٣-٢،٦٨(ا الحسابية مابينإذ تراوحت متوسطاته
 .)٢١، ٢٢، ١٩،١٧،١٣،١٢،٢٤،١٨،٢٣، )٢٠-١٦(،١٥،١٤(:كالتالي

ما االحتياجات التدريبية المهنية الالزمـة لمعلمـة اللغـة          "  :لإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه      .٤
درسية أثناء تدريس اللغة العربية استخدمت الباحثـة التكـرارات          العربية ؛ في مجال استخدام السبورة الم      

 ������� ا�����      واالنحرافات المعيارية لعبارات االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة       والمتوسطات الحسابية 

      ������ ا�����  استخدام السبورة المدرسية أثناء تدريس اللغة العربية  والثانوية في مجالا���"��� !�  ا����
 :، وذلك كالتالي 

+Mول ر�H)٤( 



 

٢٧

 fا���ل ا�����8رات اQ 
�Q �;را��ا �$Q ت������ وا.)��ا��ت ا����ر"� .;��B���9ت ا;&�  .ا��4�ارات وا�$B' ا��O&"� وا��

����   ��� ����
����   

���� ���ا-,�
��''�ت ا���ر�*
''� ا��(#
''� )''& �1''�ل      م  
ا:�6�ام ا��*�رة ا���ر:
� أ9#'�ء 7'�ر��       
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٢٥  

����ج ������� ا������ ا������� ���� �����ل ا;����Lام ا���8B&رة       � 

   ا���ر;��� أi$���ء  ���ر":  ���Q رب����  ا������ ا������� إ���
 ا�

   �����4��و)��� ����  ���ر": ا��X8&رة اB���ام ا�L�3��h وا;��& 
 �  .ا����

٤  ٦�٩  ٩  ٩٠  ١١٧ 

  

٣�١  
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�٨

٦
 

   

٠
�٤
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٠

  

٢٦  
����و"[ ا�$���7ط       � q�B��" �ً�B��7  �+ ا���8B&رة ا���ر;��B��7 
��]�ح          � �ا����� �� ا��رس ا���&ي و"��B�� ��9	� ه���]

@,��q وا�E&�  .وا�

٧�٧  ١٠  ٩٢�٣  ١٢٠  -  - 

٢
�٩

٢
  ٠

�٢
٦
٧

  

٢٧  
ا;�����Lام ا��;���&م وا�4���kGل وا������&ز وا������اول �����]�ح     

q �� ا����z ا�8B&ري E&�  .وا�
٦�٩  ٩  ٩٣�١  ١٢١  -  -  

٢
�٩

٣
  

٠
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٥ ٤
  

٢٨  
q أ����4ر ا����رس  ��E&�� ���ا;����Lام \���ا`S ا�����2ه+ ا�����

 6 �(&4� ]  .ا���&ي وإ��از ا���Mgت ا��7`�� �
٥�٤  ٧  ٨�٥  ١١  ٨٦�٢  ١١٢  

٢
�٨

٠
  ٠

�٥
١
٤

  

  

 ارتفاع درجة أهمية جميع العبارات في مجال الدراسة الرابع ، مما من خالل الجدول السابق يتضح  
إذ لعربية لحة جداً لمعلمة اللغة االحاجات التدريبية في المجال الرابع تعد ضرورية وم جميع  أنيشير إلى

ل حسب درجة أهميتها افكان ترتيب عبارات هذا المج ، )٢,٩٣-٢،٨٠(تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين
  .)٢٨،  ٢٥ ، ٢٦ ،٢٧(كالتالي

بية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة ما االحتياجات التدري :"لإلجابة عن السؤال الخامس والذي نصه .٥
تقويم تحصيل التلميذات في دروس اللغة العربية استخدمت الباحثة التكرارات  العربية ؛ في مجال

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة 
 اللغة العربية  ، تقويم تحصيل التلميذات في دروس نوية في مجالالعربية في المرحلتين المتوسطة والثا

    :وذلك كالتالي 
+Mول ر�H)٥(  

 :��L�ل ا�����8رات اQ 
�Q �;را��ا �$Q ت������ وا.)��ا��ت ا����ر"� .;��B���9ت ا;&�  .ا��4�ارات وا�$B' ا��O&"� وا��
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٢٩  

    @����ج ������� ا������ ا������� ���� �����ل  ��7&"+  ���(� 

�Q رب��aات �� دروس ا���� ا����� إ�
 ا����  :ا�

���7&"+ ����  ���ر":   �� ���Q&$�ا;����Lام و;���`@ وأدوات �
��� ا����� ا� .  

  

١٢١  

  

  

٩٣�١  
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٢  
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  ٠
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٣٠  
�$�����ء أدوات ا������7&"+ وأ;����������E ������ 68&ء اGه�����اف   

�&آ� ا���;&�� B�ا.  
٠�٨  ١  ٦�٢  ٨  ٩٣�١  ١٢١  
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  ٠
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٣١  

 ا�����&ار    ����Q ������ا;�����Lام و;����`@ وأدوات  ���7&"+  �
��ج ا��� وا����"' ا���8ع ��  ��ر":     $�ا���دف وا.;

���  . ا����� ا�

١�٥  ٢  ٢�٣  ٣  ٩٦�٢  ١٢٥  
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٣٢  
   ��������� �����  ����ر": ا�B��������7&"+ ا�� ا�"������ h���3& 

�ات ا����&"� ا���",����$�;' �f ا��" ��� �  .ا����
١�٥  ٢  ٢�٣  ٣  ٩٦�٢  ١٢٥  
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٣٣  
      �������3���h أ;�����' ا�����7&"+ ا������8"@ �����  ����ر": ا�& 

 �  .ا����
٣�١  ٤  ٥�٤  ٧  ٩١�٥  ١١٩  

٢
�٨

٨
  ٠
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٠
٦

  

٣٤  
  ���"&������ات ا�B����&اآ���8 ا��ا � a�����7&"+ ا�ا;����Lام ا�

 �  .��  �ر": ا���� ا����
١�٥  ٢  ٦�٢  ٨  ٩٢�٣  ١٢٠  

٢
�٩

٠
  ٠

�٣
٣
٩

  



 

٢٨

مما عبارات في مجال الدراسة الخامس؛ ارتفاع درجة أهمية جميع المن خالل الجدول السابق يتضح  
عد ضرورية وملحة جداً لمعلمة اللغة العربية؛إذ  جميع الحاجات التدريبية في المجال األول ت أنيشير إلى

، فكان ترتيب عبارات هذا المجال حسب درجة أهميتها  )٣-٢،٨٨(تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين
  )٣٣،  ٣٤ ،  ٢٩،  ٣٠ ،)٣٢-٣١(،  ٣٥ ، ٣٦(كالتالي

ة لمعلمة اللغة ما االحتياجات التدريبية المهنية الالزم :"لإلجابة عن السؤال السادس والذي نصه  .٦
استخدمت الباحثة التكرارات  في مجال التعامل مع التلميذات أثناء تدريس اللغة العربية العربية ؛ في مجال

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة اللغة 
في مجال التعامل مع التلميذات أثناء تدريس اللغة   مجالالعربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في

 :وذلك كالتالي العربية ،
  

+Mول ر�H)٦(  
�ا��ت ا�����ر�� ������ت ���� ا��را� �*( �)�رات ا����ل ا� �دس � .ا��%�ارات وا�� $ ا��#"�� وا���"!�ت ا�� ���� وا��
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����Q ����"&��� ا��)������$����ء وا;�����Lام ا.\�����8رات ا�

 ���Q :;أ.  
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٣٦  
������`W ا������7&"+ ا.;������2دة �$������ ������ ���� ( @������  ������

اG\�9ء ا���&"� و �7n ا���a"� ا��ا ��H�g�9(gق ��[       
 ���� و ����  hM�9ء �� �&ا\Gا {� .  
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٢٩

مما عبارات في مجال الدراسة السادس؛ ارتفاع درجة أهمية جميع اللسابق يتضحمن خالل الجدول ا   
 جميع الحاجات التدريبية في المجال السادس تعد ضرورية وملحة جداً لمعلمة اللغة العربية ؛  أنيشير إلى

ل حسب درجة المجافكان ترتيب عبارات هذا  ، )٢,٩٨-٢,٨٩(إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين
  ).٣٨(، ) ٣٩( ، )٤٢ ،٣٧( ، )٤٥، ٤٣( ، )٤٠،٤٦(، ) ٤١،٤٤(يتها كالتاليأهم

  :اختبار فروض الدراسة : ثانياً 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات " :الفرض األول والذي نصهالختبار  .١
استخدمت  "ة التعليميةالمرحل تعزى إلىلتدريبية ا االحتياجاتدرجة أهمية اللغة العربية في تحديد  معلمات

لى المرحلة التعليمية والتي تعزى إ ، فروق بين متوسطي عينتين مستقلتينلحساب ال  T.testالباحثة اختبار
  .والجدول التالي يوضح ذلك ، 

+Mول ر�H)٧(  

                �O� ]� �ً� � ا��$� وا���  �Jى إ�
 ا���	��ا�2�وق ا��ا�� إ	(�`���� . ا�

  :مايلي  من خالل الجدول السابق يتضح
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   �!5(�ج �-��� ا*��3 ا*-�2�� 01 �/�ل ا*(-��, �+ ا*(���)ات أ$#�ء !�ر�
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٣٠

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة أهمية   �
والثالث ، والرابع  ،الت الدراسة األول ااالحتياجات التدريبية تعزى إلى المرحلة التعليمية في كل من مج

 على التوالي ، عند مستويات داللة إحصائية أقل )٢8١٢-- ، ٣8٧٢- ، ٢8٠٧-( المحسوبة t حيث بلغت قيمة ؛
؛ لصالح معلمات المرحلة الثانوية ؛ حيث كانت على التوالي )٠,٠٣ ، ٠,٠٠ ، ٠,٠٤( بلغت؛٠,٠٥من

 .متوسطاتهن الحسابية أكبر من متوسطات معلمات المرحلة المتوسطة

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة   عدم وجود فرو �
الت الدراسة الثاني ، والخامس ، اأهمية االحتياجات التدريبية تعزى إلى المرحلة التعليمية في كل من مج

داللة عند مستويات  ؛ على التوالي)٠,١٣٩-  ،٠,٩٩٤-  ،-٠,٩٧٨( المحسوبةtوالسادس ؛ حيث بلغت قيمة 
  . على التوالي )٠,٨٩ ، ٠,٣٢ ، ٠,٣٣( ؛ بلغت٠,٠٥ من إحصائية أكبر

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال"  :والختبار الفرض الثاني والذي نصه .٢
استخدمت الباحثة تحليل التباين " الخبرةاللغة العربية في تحديد احتياجاتهن تعزى إلى  معلمات
 سنوات فأكثر ١٠معلمات قديمات خبرتهن(ت فئات العينة اب الفروق بين متوسطا لحسANOVAاألحادي

 وعددهن  سنوات١٠ اقل من – ٥من  معلمة ، ومعلمات متوسطات الخبرة تراوحت خبراتهن ٣٨وعددهن 
والجدول التالي يوضح )  معلمة٣٨ وعددهن  سنوات٥، ومعلمات جديدات لم تتجاوز خبراتهن  معلمة٥٤

 .ذلك 
                                                                      +Mول ر�H)٧(  

                                              
�� ا��$� وا���  �Jى إ�O� ]� �ً   .ا�8L�ةا�2�وق ا��ا�� إ	(�`
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٣١

توجد فروق ذات داللة إحـصائية  : من خالل استقراء الجدول السابق يمكن التوصل إلى النتيجة التالية      
 تراوحـت   كثر، ومعلمات متوسطات الخبرة   فأسنوات  ١٠معلمات قديمات خبراتهن    (فئات العينة الثالثة   بين

 ؛) سـنوات ٥ سنوات ، ومعلمات حديثات عهد بالتدريس لم تتجاوز خبراتهن         ١٠أقل من - ٥خبراتهن ما بين  
؛ لذا استخدمت الباحثة اختبار في كل محور من محاور الدراسة      ٠,٠٥عند مستوى داللة إحصائية أقل من       

حسب سنوات (كانت لصالح أي مجموعة من مجموعات الدراسة لمعرفة داللة تلك الفروق Sheffe  شيفيه
  :وذلك كالتالي ) الخبرة 

  
  
  

+Mول ر�H)٨ (  
� ا�8L�ة �����"� ا ��ه�ت ا�2�وق و�7ً� ��� 62k �8ر���`W ا\(.  

  
  
  
  
  
  
  

  :من الجدول السابق مايلي حيث يتضح 
المعلمـات القـديمات والمعلمـات        بـين  توجد فروق ذات داللة إحصائية    : في مجال الدراسة األول        �

، كمـا  لصالح المعلمات متوسطات الخبـرة  ٠,٠٥عند مستوى داللة إحصائية أقل من    ،  متوسطات الخبرة   
المعلمات متوسطات الخبرة والمعلمات حديثات الخبرة عند مـستوى          فروق ذات داللة إحصائية بين    توجد  

  .أيضاً طات الخبرة  لصالح المعلمات متوس٠,٠٥داللة إحصائية أقل من 
المعلمـات القـديمات والمعلمـات       توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين      : في مجال الدراسة الثاني        �

، كمـا   لصالح المعلمات متوسطات الخبـرة      ٠,٠٥متوسطات الخبرة عند مستوى داللة إحصائية أقل من         
عند مستوى  ،  ت حديثات الخبرة    المعلمات متوسطات الخبرة والمعلما    فروق ذات داللة إحصائية بين    توجد  

  .أيضاً  لصالح المعلمات متوسطات الخبرة ٠,٠٥داللة إحصائية أقل من 
المعلمات متوسطات الخبرة والمعلمات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين    :  في مجال الدراسة الثالث      �

  .طات الخبرة  لصالح المعلمات متوس٠,٠٥عند مستوى داللة إحصائية أقل من ، حديثات الخبرة 

ا�2�ق �[   ا���7ر)�ت  ا����ل
  ا���&;�9ت

  ا ��ه�ت ا�2�وق

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة!�ZA �1وق  ٠�٢٥  �(�XJAت ا*N<�ة  ;����ت ا*N<�ةB�hول  . ذات د?*� إ�jا  

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة  ٠�٢٤  �(�XJAت ا*N<�ة  ����kت ا*N<�ةB�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة ٠�٣٤ �(�XJAت ا*N<�ة  ;����ت ا*N<�ةB�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 09�k*ا  

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة!  ٠�٤٣  �(�XJAت ا*N<�ة  ����kت ا*N<�ةB�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA. 

\*�k*ة  ا�>N*ت ا�XJA)�  ة�>N*ت ا�k��� ة  ٠�١٧�>N*ت ا�XJA)� g*�h* ��B�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة  ٠�٢١ ����kت ا*N<�ة  �(�XJAت ا*N<�ة  ا*�ا2+B�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 

���N*ة  ا�>N*ت ا�XJA)�  ة�>N*ت ا���ة  ٠�١٢  ;��>N*ت ا�XJA)� g*�h* ��B�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 

�� *�XJA)� g*�hت ا*N<�ة  ٠�٠٩  ����kت ا*N<�ة  �(�XJAت ا*N<�ة  ا*:�دسB�h�1وق ذات د?*� إ� �ZA!. 
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المعلمات متوسطات الخبرة والمعلمات  فروق ذات داللة إحصائية بين  توجد  :   في مجال الدراسة الرابع      �
  . لصالح المعلمات متوسطات الخبرة ٠,٠٥عند مستوى داللة إحصائية أقل من ، حديثات الخبرة 

ت القـديمات والمعلمـات     المعلمـا  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      :في مجال الدراسة الخامس        �
  . لصالح المعلمات متوسطات الخبرة ٠,٠٥عند مستوى داللة إحصائية أقل من ، متوسطات الخبرة 

المعلمـات متوسـطات الخبـرة       فروق ذات داللة إحصائية بـين     توجد  :   في مجال الدراسة السادس      �
 .لمعلمات متوسطات الخبرة لصالح ا ٠,٠٥والمعلمات حديثات الخبرة عند مستوى داللة إحصائية أقل من 

يشير إلى تفوق المعلمات متوسطات الخبرة في التأكيد على أهمية االحتياجات التدريبية             ولعل في ذلك ما     
المهنية الالزمة لمعلمة اللغة العربية في ضوء متغيرات العصر ومستجداته ، وقد يعزى ذلك إلى هذه الفئة               

ث لم تتقدم في السن وتمل العمل التدريسي كالفئة السابقة لها ، وال      تتوسط الفئتين األخرتين ؛ حي    من العينة   
تعد حديثة عهد بالتدريس تجهل العديد من المهام المستقبلية واألدوار المتجددة المناطة بها في تعليم اللغـة                 

  .العربية لألجيال الجديدة 
 :ملخص نتائج الدراسة : ثالثاً 

  :ي تتلخص نتائج الدراسة الحالية فيما يل
في ضوء مستجدات العصر ؛    تحديد ستاً وأربعين حاجة تدريبية مهنية الزمة لمعلمة اللغة العربية  •

 :ومتغيراته اندرجت تحت المجاالت التالية 

 . )سبعة احتياجات(المعارف والمعلومات النظرية المتصلة بالجانب المهني  : المجال األول .١

  .)عة احتياجاتأرب( ربيةتخطيط دروس اللغة الع :  المجال الثاني.٢

 .)ثالثة عشر احتياجاً(طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس الفعال للغة العربية  : المجال الثالث .٣

 . )أربعة احتياجات(استخدام السبورة المدرسية أثناء تدريس اللغة العربية : المجال الرابع .٤

 .)ثمانية احتياجات(عربيةتقويم تحصيل التلميذات في دروس اللغة ال :المجال الخامس .٥

  .)عشرة احتياجات(يذات أثناء تدريس اللغة العربيةالتعامل مع التلم : المجال السادس.٦

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة أهمية    �
 الدراسة األول ، والثالث ، والرابع؛ االحتياجات التدريبية تعزى إلى المرحلة التعليمية في كل من مجاالت

لصالح معلمات المرحلة الثانوية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات 
اللغة العربية في تحديد درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى إلى المرحلة التعليمية في كل من مجاالت 

   .الدراسة الثاني ، والخامس ، والسادس
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة أهمية    �

  .االحتياجات التدريبية تعزى إلى الخبرة في جميع مجاالت الدراسة ؛ لصالح المعلمات متوسطات الخبرة

  : ومقترحاتهاتوصيات الدراسة: رابعاً    �
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  :لحالية من نتائج توصي الباحثة بما يلي بناء على ما توصلت إليه الدراسة ا
االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في توظيف وتفعيل االحتياجات التدريبية المهنية التي توصلت إليها     •

؛ في تصميم برامج للتدريب أثناء الخدمة ، تساهم في رفع مستوى معلمات اللغة العربية وتطوير أدائهن 
 .ة التربويبما يتناسب مع المستجدات

من خالل إخضاعها لعمليات تقويم وتطوير اد وتكوين معلمة اللغة العربية؛برامج إعد  إعادة النظر في  •
  .متطلباتهتفي بو، تلبي حاجات العصر مستمرة ؛ في ضوء المستجدات ؛ ل

 تصميم دورات تدريبية تثقيفية وتطويرية وورش عمل وندوات ومحاضرات ولقاءات للمشرفات على  •
لتزويدهن بالخبرات والمعارف الالزمة لهن ، للقيام بمسؤولياتهن على الوجه ؛ يم اللغة العربية تعل

  .المطلوب في تدريب المعلمات على الحاجات المهنية المستقبلية التي توصلت إليها الدراسة الحالية
تعليمية لم احل تحديد االحتياجات التدريبية في مجاالت أخرى ومرجراء دراسات علمية أخرى تستهدف إ •

 .في ضوء متغيرات العصر ومستجداته ؛ ة تشملها الدراسة الحالي

 في  ؛إجراء دراسات علمية أخرى تستهدف تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات المواد الدراسية األخرى •
  .ضوء متغيرات العصر ومستجداته 

  :المراجع
ارف يف اململكة العربية السعودية يف تدريب املعلمني على رأس جهود وزارة املع)"م٢٠٠٢(آل عمرو ، حممد بن عبد اهللا .١

 .ة التربية ، جامعة قطر ، الدوحة ، كلي)جتارب دول جملس التعاون يف إعداد املعلم ( الندوة التربوية األوىل " العمل 

سة اجلامعية للدراسات املؤس،الطبعة األوىل،تكوين املعلم العريب والثورة العلمية التكنولوجية:)١٩٨٦(بشارة،جربائيل.٢

 .والنشر والتوزيع ، بريوت 

" حاجات مدرسي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة مبكة املكرمة  للتدريب أثناء اخلدمة ):"١٩٨٦دادي ، حممد حسني بغ.٣

 . ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة رسالة ماجستري غري منشورة

تصور مقترح لتطوير النمو املهين يف ضوء التغريات املستقبلية يف وظائف ) : " ٢٠٠٤(البهواشي ، السيد عبد العزيز .٤

 ، )تكوين املعلم(املؤمتر العلمي السادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس " وأدوار املعلم وجتارب بعض الدول 

  .٣٦٢- ٣١٧ ، ص ص  يوليو ، الد األول ، جامعة عني مشس ، دار الضيافة ، القاهرة ٢٢- ٢١

صفر ٢ –حمرم ٢٩" م تأمل الواقع واستشراف املستقبلاملعل:")هـ١٤٢٢(املؤمتر الثالث إعداد معلم التعلم العام توصيات .٥

 .، الكتاب العلمي األول ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة 

ة التأهيل والتدريب يف معاهد وكليات التربية يف املعلم بني احتياجات التنمية وسياس) : ٢٠٠٣(جامل ، عبد الرمحن .٦

مناهج التعليم واإلعداد للحياة (  ، املؤمتر العلمي اخلامس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريساجلمهورية اليمنية ، 

  .٣٤٦-٣٢١ يوليو ، الد األول ، ص ص٢٢-٢١؛ ) املعاصرة

ات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف اجلمهورية االحتياج:)١٩٩٤(احلدايب ، داود عبد امللك.٧

 .١٦٤-١٢٩، ص ص ) ٣١(١١ ، العدد جملة التربية املعاصرةاليمنية ، 



 

٣٤

، ) ٣٢(، جملد) ٢ ، ١(  ، العددرسالة املعلمالتدريب ، مفهومه ، ومدخل نظامي له ، ) : ١٩٩١(الدرة ، عبد الباري .٨

  .٧ صعمان ، األردن ،

ط ، دار الفكر العريب ، .، دخصائص املعلم املصري وأدواره واإلشراف عليه وتدريبه ):٢٠٠٢(راشد ، علي حمي الدين.٩

 .القاهرة

حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية جبنوب غرب ) : ١٩٩٣(رفاع ، سعيد حممد .١٠

  .٨٠-٥٣ ، ص ص١٣السنة، ٤٥العدد ، لة اخلليج العريبجملة رسااململكة العربية السعودية ، 

 ، الطبعة األوىل ، مكتبة امللك فهد املعلم السعودي ، إعداده ، تدريبه ، تقوميه) : هـ١٤١٥(الزهراين ، سعود حسني .١١

 .الوطنية ، الرياض 

 وبناء براجمه والتقومي املناسب التدريب أمهيته ، احلاجة إليه ، أمناطه ، حتديد احتياجاته) : ١٩٩٣(سعادة ، يوسف جعفر .١٢

 .. الطبعة األوىل ، الدار الشرقية ، القاهرة له ،

ملعلمي اللغة العربية وأثر كل من املؤهل )املهنية واألكادميية ( احلاجات التدريبية):١٩٩٦(سالم ، علي عبد العظيم .١٣

  .٨٣-٥٥، ص ص) ٥(٣، العددجملة املستقبل والتربية، التعليمية على احتياجام إليهاواخلربة واملرحلة

اجلمعية املصرية ملناهج " اجتاهات حديثة يف تدريب املعلم أثناء اخلدمة مع التطبيق ) : "١٩٩٥(صابر ، ملكة حسني  .١٤

  .٢٠٨-١٨٧، ص ص ) ٣٠( ، العددوطرق التدريس

 وجهة نظر املعلمني تقومي دورات تدريب معلمي اللغة العربية من) : "٢٠٠٤(العاجز، فؤاد علي وجرب ، نبيل داود  .١٥

) تكوين املعلم( ، املؤمتر العلمي السادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس" واملشرفني التربويني مبحافظة غزة 

  .٥٥٠-٥٣٩ يوليو ، الد األول ، جامعة عني مشس ، دار الضيافة ، القاهرة  ، ص ص ٢٢- ٢١

ن املؤمتر \ياجات التدريبية ملعلمي الكيمياء باملرحلة الثانوية الزراعية حتديد االحت):"٢٠٠٤(علي، حسني عباس حسني .١٦

   .يوليو ٢٢-٢١، الد األول، القاهرة ،) تكوين املعلم(العلمي لسادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

 .زيع ، القاهرة حتديد االحتياجات التدريبية ، ايتراك للطباعة والنشر والتو) " ٢٠٠١(عليوة ، السيد  .١٧

احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف الصفوف الثالثة األوىل ) : ١٤٢١(الفامهي ، حسن بن أمحد بن حسن  .١٨

، جامعة أم القرى ، مكة  ، كلية التربية  رسالة ماجستري غري منشورةمن املرحلة االبتدائية من وجهة نظر عينيت الدراسة ،

 .املكرمة

منوذج مقترح ملركز الدورات التدريبية أثناء اخلدمة بكليات التربية يف ) : " ١٩٩٢(حممود حممد السعيد فرحات ،  .١٩

 اجلمعية املصرية للتربية املقارنة  يناير ،٢٥-٢٣املؤمتر السنوي األول لكليات التربية يف الوطن العريب يف عامل متغري ، " مصر

 .ة عني مشس ، القاهرة  ، كلية التربية ، جامعواإلدارة التعليمية

ومقترحات (تعليمية املختلفة أثناءاخلدمةواقع تدريب معلمي اللغة العربية باملراحل ال):١٩٩٨(فضل اهللا ،حممد رجب .٢٠

 .١٨٦-١٤٩ص ص يناير، ، )٤٦(العدد ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس )لتطويره

نشورة يف ورقة عمل م" لم اللغة العربية أثناء اخلدمةعمدخل لتدريب م:االحتياجات):"١٩٩٩(فضل اهللا ،حممد رجب .٢١

 . االنتساب املوجه بدولة اإلمارات، العني مراكزحتديات الواقع ورؤى املستقبل ، : ت اإلماراجملد ندوة املعلم بدولة 



 

٣٥

"  العام معايري مقترحة ألداء معلمي اللغة العربية بالتعليم) " ٢٠٠٤(فضل اهللا ، حممد رجب و سامل ، مصطفى رجب  .٢٢

 يوليو ، الد األول ، ٢٢- ٢١) تكوين املعلم( ، املؤمتر العلمي السادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

  .٨٨٦-٨٥١جامعة عني مشس ، دار الضيافة ، القاهرة  ، ص ص 

  .، دار الشعب ، القاهرة ط.،دإدارة األفراد والعالقات اإلنسانية :)١٩٧٦(فهمي،منصور .٢٣

ملرحلة االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمو املهين ملعلمي اللغة العربية با):"٢٠٠٦(وري،عبد اهللا علي عليالك .٢٤

يناير ،كلية التربية،جامعة عني مشس،مصر )١١٠(،العدداجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس"دراسة ميدانية-الثانوية

 ١٦٤-١٣٦ص  اجلديدة،القاهرة،ص

، معجم املصطلحات التربوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس ) : ١٩٩٩(د حسني واجلمل ، علي أمحد اللقاين ، أمح .٢٥

 .الطبعة الثانية ، عامل الكتب ، القاهرة 

تطور برامج تدريب معلمي الرياضيات بسلطنة عمان يف ضوء االجتاهات العاملية ) : "٢٠٠٤(متويل ، عالء الدين سعد  .٢٦

 يوليو ، الد ٢٢- ٢١) تكوين املعلم (علمي السادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريساملؤمتر ال" املعاصرة

  .٤٦٠- ٣٩١األول ، جامعة عني مشس ، دار الضيافة ، القاهرة  ، ص ص 

 جملة) دراسة ميدانية(تدريب معلمي رياضيات املرحلة الثانوية الواقع واملأمول):"١٩٩٥(حممد، مصطفى عبد السميع .٢٧

  .١٨٠-١٥١ ، ديسمرب ، ص ص ٣٤دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد

يبهم دراسة وصفية لتحديد االحتياجات التدريبية للمشرفني التربويني باملنطقة الغربية لتدر)"١٩٩٦(معدي،أمحد حسني .٢٨

 .مكة املكرمة جامعة أم القرى ، ،كلية التربية،رسالة ماجستري غري منشورة "أثناء اخلدمة من وجهة نظرهم

 .، الرياض  ،مكتبة امللك فهد الوطنيةالتدريب أثناء اخلدمة)١٤١٨(موسى،عبد احلكيم مبارك .٢٩

فعالية برنامج تدرييب ملعلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات األلفية " ):١٩٩٩(يوسف،حممد أمحد .٣٠

 .١٨٩-١٦٣اير،صصين) ٥٦(،العدددراسات يف املناهج وطرق التدريس" اجلديدة 
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*�[ة %

�ى ا. 
 6���ج ������� ا������ ا�������� ���� ا�����"���! ا��� �����    : ا�����ل ا�-�����

ت ا���1ر,8 ا���7ل �����                ����ل ;��ق وأ����' وا����ا��� �� �, (وا�-
 :ا������ إ�# ا��1رب .�# 
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�� ا ����.  
١٣. �)
 �. إ
.�ء و`�اءة ا
J&!ص ا
�!�� ���0.� #	/�ة ZW ا
*	��H و#*�
١٤.      �����!�
اJ%���2%�ج ا
*	�����H وا
.����� ا
%��!����� ا
*%���]*�J ����� ا
����روس ا

*�ت 	%*
 .وH �� �)2�b�!س ا
١٥.       �����*
*����[ات ا����2Bي وا%
أ����2
�P ر����M ا
����رس ا
����!ي �!ا`���c ا

 ���	
 .واd2R#� وا
 .أ�2
�P ر�M ا
�رس ا
�!ي �%����ت ا
	&� ا
���e و#%���ا�-  .١٦
١٧.  �����
�*�� وا
%.��Jت ا	%
g أH!اg� !�)�)W ا
!6f�2 ا%I*� ( �.��0�

� و�!اآP ا
%0!رات ا
*	��hة 	%
 .#V!`� و\��Eة 
١٨.     ��
Oا P2��
وو0f��2- ا
*%	��دة ���      ) ����Y 6$Vص   ( ا�I%2ام ��ا#Q ا

��
 . ا
	���� �J��[ دروس ا
!#����ت   .١٩	*
����� �J�����[ دروس ا
�����  )ا�j���H�%H(ا����2%��دة #������i Z/$� ا

����	
 .ا
ا�I%���2ام ا���2%�ا�����ت ا
%����ر�1 ا
�������� ا
%���� �!اآ���P ا
*���9%��ات      .٢٠

ا
%��ر�1  .(ا
%��!�� #F Z(� و�kدي إ
U ا�آ%�9ب ا
�!ي #F Z(� أ�Yى     
 ، �#l%
وا
%�ر�1 ا
%�IV&� وا
	�Fd ، ا
%�ر�1 ا
%	�و�H ، وا
%�ر�1 ا

 ، �Jه]���
����� Z���W �	����، وا
	���&g ا	%
ا
%/����د
� ، وا
%����ر�1 ا
*���&��، وا
��� ا
�[ا�� ،         	%
وا
.�وة ، وا
*��آ�ة ، و
	�P اBدوار، و\�6 ا
*�d$Vت ، وا
 ، �#!��mJ*
وا
*��9%*� ، وا
*��9%.6 ، و���YاMf ا
*����ه�� ا
[ه����J ، وا
*6��I ا

 ���	*
 )و#� وراء ا
٢١.    !J%# �����h و� �����h �0V��Hام أ�I%��2ه��    ا����و# nf���.\ o���2�%
 ���W

  .ا
�رس ا
�!ي 
� h��� ����FX� p*9ت #%�W!J و#�%!\�  .٢٢q2ح أ�rو �b��h. 
� ��h��� ���J` c���*F P��r�I!ات ا����&�ل 
���ى          .٢٣q��2ح أ���rو �b����h

*�ت 
*!اF(� ا
��وق ا
��د�� 	%*
 .ا

����ى       .٢٤ �����	
� ���h��� ������� #���9%!��ت ا
%�$����� اq���2ح أ����rو �b�����h

*�ت	%*
 ) ، وا
%�$�� ا��Rا�W ا
%�$��  ا
J.�ي(ا
ج ������� ا������ ا�������� ���� ا�����"���! ا��� �����   : ا�����ل ا��ا���> �����

ل ا����15ام ا���A@ رة ا��1ر����� أ<%��ء ���1ر,8  ا������      ���� ���� ���, (وا�-
 :ا������ إ�# ا�1�ّر0ب .�#  

٢٥.  ����	

$%�و��H �� ��ر�1 ا
�� اR9/!رة ا
  .�! �g وا�I%2ام ا
٢٦.  *
�رp*9��� �ً*�9��.� ����2 �%���و�Z ا
J.���ط ا
*(*��� ����       �.����9 ا
��9/!رة ا

 6��*%

�Vح وا
%!@�p وا ��V#�0 #�9\� ه�	ي و�!�
 .ا
�رس ا
٢٧.            ��� p��@!%
ا�I%2ام ا
�2!م واiB$�ل وا
�#�!ز وا
���اول 
��Vح وا

 .ا
(�#w ا
9/!ري 



 

٣٩

  

  


%!@���p أ�$���ر ا
���رس ا
���!ي         .٢٨ ������	*
ا�I%��2ام ���YاMf ا
*����ه�� ا
f�.
 . *� ����H!$# Z- وإ��از ا
	d`�ت ا

   8�ج ������ ا����� ا������� ��� ا����"���! ا��� ����             : ا���ل ا�5����
�(�D ا�����Cات �� دروس ا���� ا������� إ��#        � E, F�ل �� �� �, (وا�-

 :ا�1�ّر0ب .�#  
٢٩.  ����	

%.!�� �� ��ر�1 ا
�� ا �W!J%# 6 وأدواتf�2ام و�I%2ا. 
٣٠. �� -/�
9!آ�� ا
*��J��#!2ء أدوات ا
%.!�� وأ�2
 . @!ء اBه�اف  ا
�U ا
��!ار ا
(��دف وا�J%�2%�ج            و6f�2 وأدوات ا�I%2ام   .٣١W ��*%	� ��!.� 

����	
 .ا
��� وا
%���P ا
*/�ع �� ��ر�1 ا
�� ا
٣٢.    P�2�J%� �*� ؛ ����	
�! �g #	���� ا
%.!�� ا
*9%*� �� ��ر�1 ا
�� ا

 �����
 .#c ا
*%���ات ا
%��!�� ا
٣٣. !.%
 .�� ا
/��6 �� ��ر�1 ا
�� ا
	�����! �g أ�2
�P ا
٣٤.         ���
ا�I%2ام ا
%.!�� ا
[ا�� 
*!اآ/�� ا
*�9%��ات ا
%��!��� ��� ���ر�1 ا

����	
 .ا
٣٥.   ��*W 12أ UW ��!�
�� ا�&�%
 .��Jء وا�I%2ام ا�Y%/�رات ا
٣٦.          ����!�

���� ا���0YBء ا�	# ���� ���)J# دة��وا���2% ��!��.%
���Qf���%H 6 ا��

   
�z ا��0YBء ا
�!��� ��� #!ا`�g       و��.�n ا
%�[�� ا
�اF	� ؛ � Z�# قd0Hd
��*�*�� و�		�. 

دس   Aل ا�ج ������ ا����� ا������� ��� ا����"���! ا��� ����            : ا�������
ل ا����D �> ا�����Cات أ<%ء �1ر,8  ا���� ا������ إ��#              �� �� �, (وا�-

 :ا�1�ّر0ب .�#  
*����[ات  .٣٧%
���U ا
���! �����Jء dW`����ت إc���# ��H�9���H اW ����*f�` د وا�\%����ام ؛

  .ا
*%/�دل
٣٨.  �)*Wة ودE�*%*
*�[ات ا%
 .�.��� أ�$�ر ا
٣٩.  ����h ��!��� P�
�2l� �qr�I
9!آ��ت ا

�� ا�	#. 
 .\Z9 إدارة ا
%��6W ا
��m وإ��\� ���h ا
J.�ش ا
(�دف ا
/�Jء  .٤٠
*�[ات  .٤١%
*� وا	*

�� ا
�!ار أ|�Jء ا
%!ا6h ا
�!ي ��Z ا n�*	�. 
٤٢. *%
� وإ��اء #.%�\�ت إ��\� ا
���h أ#�م اq2�0ح أ
 .�[ات 
*�[ات     .٤٣%
�e روح ا
�*�س وا
%��6W ا
!�Fا�H وا
%1��J وا
%	�ون ��Z ا

 .�*� �%c# P2�J #	��0ت ا
�رس ا
�!ي
*����[ات .٤٤%
ا������|\�ات و ا�������M&2ت (\���Z9 ا
%	�c���# 6���# ا
�����qت ا
Z���# ����h�I ا

 )وا��&ه&��ت

 .ا�I%2ام W/�رات ا
%	E�E ا�����R ا
*/%$�ة  .٤٥
٤٦. ��*J�        �����	
*�[ات �H! ا
��� ا%
\/(��  :(  ا���ه�ت إ������ �� H�!س ا

�)*�*(� و�		� U
�(� وا
9	� ا
�ؤوب إW �m���*
 ).وا�E%Wاز �(� وا
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  ...ا�������ت ا���ر���� ������ت ا���� � ��ء   :ا�� ا����
�  "�و �\C:\Documents and Settings\Owner\Desktop  :ا����
 C:\Documents and Settings\Owner\Application  :ا�$��#

Data\Microsoft\Templates\Normal.dot  
  +*� ا( ا�'��) ا�'���  :ا��&�ان

    :ا�����ع
   ]  :ا�.�-#

    :آ���ت أ�����
    :-���$�ت

   ص٠٣:١١:٠٠  ٢٠٠٧/ ٠٥/ ١٠   :-�ر�4 ا3 �2ء
  ٢٥٠  :ر=� ا�����'

   ص٠٥:٤٧:٠٠  ٢٠٠٩/ ١٢/ ٠١   :ا�AB@ ا?<�' +��ر�4
  ABUMADA  :ا�AB@ ا?<�' +$��

   د=�٢،١٣٨HI  :ز") ا��B'�' ا����3
   م٠١:٣٥:٠٠  ٢٠١٤/ ١٠/ ٠٢   :ا��L��M ا?<�'ة

  "&�L��O '>P Q آ�"��
  ٤١  :�Lد ا��BARت  
    )-$'��ً�(  ١٢،٥٠٨   :�Lد ا�.���ت  
    )-$'��ً�(  ٧١،٣٠١   :�Lد ا?�'ف  

 


